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Sammandrag 

Satsflätor med subjektsextrahering över en kvarstående subjunktion har beskrivits som 

ogrammatiskt i modern svenska men inte i finlandssvenska. I generativa termer beskrivs detta 

som att modern svenska är en varietet med en that-trace effect och att finlandssvenska är en 

varietet utan. Uppsatsen syfte är att undersöka om satser med en utebliven that-trace effect kan 

återfinnas i modern svenska. Uppsatsen ämnar även redogöra för i vilken utsträckning de i så 

fall kan återfinnas och att diskutera möjliga hypoteser till satsernas förekomst. Två 

korpusundersökningar genomförda med hjälp av analysverktyget Korp visar att satsflätor med 

subjektsextrahering över en kvarstående subjunktion i viss utsträckning återfinns i svenska 

sociala medier men också att förekomsten är ytterst sparsam. Det diskuteras om förekomsten 

kan förklaras som misstag, som producerade av andraspråkstalare eller finlandssvenska talare, 

men åtminstone en delmängd av satserna bör kunna tolkas som grammatiska för sverigesvenska 

talare. Grammatikaliteten kan eventuellt förklaras med att att här har nominala egenskaper eller 

att subjunktionen lexikaliseras i ForceP istället för FinP, förutsatt antagandet av en uppdelad 

CP.  

 

Nyckelord: satsflätor, that-trace effect, syntaktisk variation, modern svenska, generativ 

grammatik 
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1 Inledning  

Satsflätor är en syntaktisk struktur där ett element från en bisats inte realiserats i bisatsen utan 

i en överordnad syntaktisk kontext. I sats (1) nedan har bisatsens subjekt realiserats i 

matrissatsens fundament. I modern svenska bedöms en kvarstående att-subjunktion som 

ogrammatisk vid satsflätor med bisatsens subjekt realiserat utanför bisatsen. Således förutsetts 

att satser som i (1) nedan inte är grammatiska i modern svenska:  

 

(1)  Fredagens jam på Harrys pub tror han att ska bli extra festligt  

 

Exemplet i (1) är hämtad från den finlandssvenska tidningen Åbo Underrättelser, inkluderad i 

den svenska korpussamlingen Korp (Borin, Forsberg & Roxendal 2012). Vidare anses satsen 

grammatisk i finlandssvenska (Bentzen 2014). För att meningen ska bli grammatisk i modern 

svenska måste subjunktionen att elimineras, exemplifierat i sats (2) nedan (se Platzack 1993): 

 

(2)  Fredagens jam på Harrys pub tror han ska bli extra festligt 

 

Den sverigesvenska och finlandssvenska varieteten beskrivs följaktligen som åtskilda vad 

beträffar möjligheten att bibehålla subjunktionen att vid satsflätor med bisatsens subjekt 

realiserat utanför bisatsen. I generativ grammatik beskrivs detta som att sverigesvenska är en 

varietet med en that-trace effect medan finlandssvenska inte är det.  

Forskning genomförd av bland annat Bentzen (2014) visar emellertid att vissa områden i 

Sverige inte helt avvisar satser med en utebliven that-trace effect som ogrammatiska. Tidigare 

forskning har dock inte systematiskt undersökt om dessa satser kan återfinnas inom ramen för 

den sverigesvenska varieteten. I min uppsats avser jag därför att undersöka om satser med en 

utebliven that-trace effect kan påträffas i sverigesvenska samt klargöra hur frekventa de är och 

varför de i så fall förekommer. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att utvidga kunskapen om möjligheten till satsflätor med 

subjektsextrahering över ett kvarstående att i modern svenska. Med vetskap om att tidigare 

forskning indikerat att sådana satser inte helt avvisats som ogrammatiska på vissa platser i 
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Sverige finns anledning att tro att de möjligen återfinns i sverigesvenskt språkbruk. I uppsatsen 

kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

(A) Förekommer att-satsflätor i sverigesvenska? 

(B)   Hur vanliga är i så fall att-satsflätor i förhållande till förekomsten av noll-

satsflätor i sverigesvenska i jämförelse med finlandssvenska? 

(C)   Hur kan en eventuell förekomst av att-satsflätor i sverigesvenska förklaras? 

Bör satserna förstås som ogrammatiska eller grammatiska? 

 

1.2 Definitioner och förkortningar 

Nedan presenteras fem grammatiska begrepp av vikt i uppsatsen. 

 

Satsfläta. En syntaktisk struktur där ett element från en bisats realiserats i en överordnad 

syntaktisk kontext, t.ex Henne vet jag att han ska till __.   

Att-satsflätor med subjektsextrahering. Satsflätor där att-bisatsens subjekt realiserats i en 

överordnad syntaktisk kontext men subjunktionen att bibehållits, t.ex Kaka vet jag att __ är 

gott. Hädanefter kommer den förkortade termen att-satsflätor användas för att-satsflätor med 

subjektsextrahering.  

Noll-satsflätor. Satsflätor där att-bisatsens subjekt realiserats i en överordnad syntaktisk 

kontext men subjunktionen att eliminerats, t.ex Kaka vet jag __ är gott. 

Matrissats. Den överordnade del av en sats som blir kvar när bisatsen elimineras, t.ex Jag vet i 

satsen Jag vet att du kommer.   

Subjektsrelativ. En relativbisats med relativiserat subjekt, t.ex. Maja som __ träffade Olle. 

Jfr. med objektsrelativ, en relativsats med relativiserat objekt, t.ex. Maja som Olle träffade __. 

Nollsubjektspråk. Språk utan krav på ett (fonetiskt realiserat) subjekt. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsens är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 presenteras relevant bakgrundsteori om 

generativ grammatik samt tidigare forskning om that-trace effect i olika språk. I avsnitt 3 

redogörs för uppsatsens metod och material som använts för att besvara frågeställning (A) och 

(B) och till viss del även frågeställning (C). I avsnitt 4 redovisas samtliga resultat från de 

genomförda undersökningarna. I avsnitt 5 följer en analys av resultaten för att besvara 

frågeställning (C). I avsnitt 6 sammanfattas resultaten och analysen. 
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2 Bakgrund 

I avsnitt 2 presenteras relevant teoretisk bakgrund till generativ grammatik och olika generativa 

förklaringar till att-satsflätors varierande grammatikalitet.  

I avsnitt 2.1 följer en kort historisk bakgrund om generativ grammatik och en presentation 

av teorins grundläggande antaganden. I avsnitt 2.2 presenteras den generativa teorin till varför 

att-satsflätor är ogrammatiska i vissa språk, alltså teorin om that-trace effect. I avsnitt 2.3 

presenteras tidigare forskning om that-trace effect.   

2.1 Generativ grammatik 

De viktigaste grundantagandena i generativ grammatik är att syntaxen i mänskliga språk till 

viss del kan betraktas som ett universellt och autonomt system. Det autonoma systemet 

genererar ett oändligt antal möjliga yttranden utifrån en ändlig uppsättning universella 

principer. En individs mentala grammatik antas vidare vara ett samspel mellan de universella 

principerna och andra faktorer som exempelvis det språkbruk som omger en individ vid 

tillägnandet av ett modersmål (Chomsky 2005).  

Chomsky omnämns ofta som den generativa grammatikens upphovsman och hans bok 

Syntactic structures (1957) kan betraktas som revolutionerande inom lingvistiken. I och med 

Chomsky lanserades en ny ingång till språkvetenskapen vid sidan av den strukturalistiska 

lingvistik som tidigare dominerat. 

Den generativa grammatikens praktiska tillämpande kan exemplifieras med sats (1) nedan, 

alltså satsflätan repeterad från avsnitt 1.1: 

 

(1)  Fredagens jam på Harrys pub tror han ska bli extra festligt 

 

Syntaxen i sats (1) beskrivs i generativ grammatik som orsakad av att led i satsen har flyttats.  

Vidare används trädstrukturer för att illustrera syntaktiska strukturer i generativ grammatik. 

Trädstrukturen för sats (1) återfinns i figur 1 nedan:  
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Figur 1. Syntaktisk struktur för att-satsflätor 

För att resultera i syntaxen i sats (1) antas bisatssubjektet ha flyttat upp i trädstrukturen och 

lämnat spår efter sig i flytten, i figur 1 illustrerat med bågmarkeringar. Bisatssubjektet 

(Fredagens jam på Harrys Pub) har slutligen landat i matrissatsens fundament och alltså 

topikaliserats. I figur 1 kan vidare utläsas hur spåren efter samtliga flyttade led markerats med 

symbolen t (trace). För att särskilja flyttvägarna har varje flyttat led försetts med ett unikt index 

angivet i bokstäver, i figur 1 angivet med bokstäverna l, i och k. När ett led flyttat från en 

position står spåret (t) och ledets index (l, i eller k) kvar i den utflyttade positionen.  

Av figur 1 kan således utläsas hur bisatssubjektet lämnat ett spår omedelbart efter 

subjunktionen att. Spåret ger upphov till att syntaxen that (eller i svenska att) följt av ett trace 

(eller i svenska spår) uppstår och är vidare det syntaktiska mönster som givit namn åt termen 

that-trace effect. En mer ingående beskrivning av fenomenet that-trace effect presenteras i 

nästföljande avsnitt.   
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I och med att trädstrukturer kräver mycket utrymme används vanligen hakparantesnotation 

istället för trädnotation för att återge syntaktiska strukturer. Syntaxen med tillhörande 

derivering för sats (1) återges i hakparantesnotation enligt följande: 

 

(2) [CP Fredagens jam på Harrys pub
l
 C tror

i 
[TP han

k T ti
 [VP tk

 V t
i
 [CP tl C

 (att) [TP tl T

 [VauxP tl
 Vaux ska [VP tl

 V bli [AP extra A festligt]]]]]]]]  

 

Både trädstrukturen och hakparantesnotationen är komplexa att tolka utan ingående kunskaper 

i generativ grammatik. Framförallt är den utförliga hakparantesnotationen mycket svårläst. I 

uppsatsen kommer en förenklad version av hakparantesnotationen att användas där endast 

bisatssubjektets spår är markerat, då enligt följande: 

 

(3)  Fredagens jam på Harrys pub
l
 tror han t

l
 att t

l
 ska bli extra festligt 

 

Sats (3) visar en struktur där bisatssubjektet flyttat till en position ovanför att och sedan vidare 

till matrissatsens fundament. 

2.2 That-trace effect 

Termen that-trace effect lanserades av Chomsky & Lansik (1977) som namn på en universell 

princip. Principen avsåg ett då presupponerat filter som förhindrar att subjunktionen that (i 

svenska motsvarande subjunktionen att) följs av ett trace, alltså ett spår. Av namnet that-trace 

effect framgår att principen tog utgångspunkt i engelska och sats (4) utgör exempel på hur 

principen här kan manifesteras:   

(4)  *Who
l
 did you say t

l
 that t

l
 kissed Harriet?  

För att generera satsflätan i (4) har subjektet från bisatsen (who) flyttat upp till matrissatsens 

fundament. Därav följs subjunktionen that av ett spår från det utflyttade bisatssubjektet, i sats 

(4) markerat som t
l,
. Spåret ger upphov till syntaxen that + trace vilket that-trace-filtret inte 

godkänner. Satsen blir grammatisk först när that elimineras och syntaxen that + trace således 

undviks, illustrerat i sats (5) nedan: 

(5)  Who
l
 did you say t

l
 Ø t

l
 kissed Harriet?  
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På samma sätt framstår sats (6) som ogrammatisk i modern svenska om subjunktionen att inte 

elimineras:  

(6)  *Fredagens jam på Harrys pub
l
 tror han t

l
 att t

l
 ska bli extra festligt  

När subjunktionen elimineras och syntaxen att + trace inte är närvarande blir satsen 

grammatisk: 

(7)  Fredagens jam på Harrys pub
l
 tror han t

l
 Ø t

l
 ska bli extra festligt  

Notera att syntaxen att + trace endast kan genereras i de fall då subjektet extraherats från en 

att-bisats. I de fall då ett annat satsled från bisatsen flyttas till matrissatsens fundament följer 

inget spår efter att då bisatssubjektet står kvar i positionen efter subjunktionen. Detta illustreras 

i sats (8) där bisatsens subjektspredikativ istället flyttat till matrissatsens fundament: 

(8)  Extra festligt
 l
 tror han t

l
 att fredagens jam på Harrys pub ska bli t

l
 

Syntaxen that + trace (att + spår) uppstår således bara vid subjektsextrahering från en att-

bisats.  

2.3 Tidigare forskning  

I avsnitt 2.3 redogörs för tidigare forskning om that-trace effect. I avsnitt 2.3.1 följer en 

sammanfattning av aktuell forskning om that-trace effect i nordiska språk. I avsnitt 2.3.2 följer 

en redogörelse av förklaringsförsök till en närvaro respektive frånvaro av that-trace effect i 

olika språk, inklusive svenska och finlandssvenska. 

 

2.3.1 That-trace effect i nordiska språk  

Finlandssvenska och norska har beskrivits som varieteter utan en that-trace effect då en 

eliminering av subjunktionen att vid subjektsextrahering från en att-bisats inte är en absolut 

nödvändighet. I norska har dock en eliminering av subjunktionen beskrivits som vanligare. 

Preferensen kan enligt Lohndal (2007:66) eventuellt förklaras mot bakgrund av påtryckningar 

från norskt skriftspråk där that-trace effect är obligatoriskt. En detaljerad undersökning av att-

satsflätor i norska har dock aldrig genomförts (jfr Lohndal 2007:63).  
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Isländska uppvisar å andra sidan en typ av omvänd that-trace effect i det att subjunktionen 

aldrig kan elimineras vid att-satsflätor. Att eliminera att är generellt svårt i isländska och 

omfattar alltså inte enbart fall av subjektsextraheringar (Lohndal 2007:55). Noll-satsflätor är 

således ogrammatiska i isländska och att-satsflätor den enda grammatiska möjligheten 

(Bentzen 2014). Sverigesvenska och danska har vidare konsekvent beskrivits som varieteter 

med en that-trace effect, (se t.ex Platzack 1993, Lohndal 2007 och Bentzen 2014). 

Inga detaljerade studier har, som tidigare nämnts, gjorts med ansatsen att undersöka om 

satser utan that-trace effect kan återfinnas inom ramen för en sverigesvensk varietet. Bentzen 

(2014) har dock undersökt acceptansen för satser med en utebliven that-trace effect på ett antal 

platser i Sverige, detta i samband med en större studie om syntax i nordiska språk. I studien 

fick informanter i Norge, Sverige och Finland bedöma grammatikaliteten i sats (9) nedan 

(Bentzen 2014): 

 

(9)  Vem tror du att har gjort det? 

 

Sats (9) består av en att-satsfläta med ett extraherat frågeordssubjekt, vem. Informanterna fick 

ge satsen antingen ett högt eller lågt värde beroende på hur grammatisk de ansåg satsen vara. 

Resultaten redovisades grafiskt och är återgivna i figur 2 nedan. De vita markeringarna i 

indikerar en hög acceptans för satsen och de svarta markeringarna indikerar en låg acceptans. 

Gråa markeringar indikerar ett medelvärde.  
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Figur 2. Grammatikalitetsvärdering av sats (9) ”Vem tror du att har gjort det” (Bentzen 

2014) 

Av figur 2 kan utläsas att sats (9) inte helt avvisas i ett fåtal platser i Västsverige, nära gränsen 

till Norge, och i en del platser i mellersta Sverige. Mot bakgrund av denna forskning finns alltså 

anledning att tro att att-satsflätor kan återfinnas i sverigesvenska varieteter.  

2.3.2 Förklaringsförsök för en utebliven that-trace effect  

Efter att Chomsky & Lasnik (1977) lanserat teorin om ett universellt that-trace-filter har bland 

annat ovanstående empiri från nordiska språk visat att that-trace effect omöjligen kan vara ett 

universellt fenomen. Således är generativa grammatiker idag överens om att inget universellt 

that-trace-filter föreligger i den mänskliga grammatiken. Terminologin om att språk kan ha en 

närvarande respektive utebliven that-trace effect används dock fortfarande som en beskrivning 

för att fånga om språk låter att kvarstå eller inte vid satsflätor med subjektsextrahering (se t.ex 

Bentzen 2014). Hädanefter är det denna definition av that-trace effect som avses i uppsatsen. 
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Eftersom syntaxen that + trace inte universellt ger upphov till ogrammatiska satser måste 

variationen mellan olika språk förklaras utifrån andra, oberoende mekanismer. I avsnitt 2.3.3.1 

nedan följer förklaringsförsök till en utebliven that + trace effect i nollsubjektspråk, i avsnitt 

2.3.3.2 förklaringsförsök till en utebliven effekt i icke-nollsubjektspråk och i avsnitt 2.3.3.3 

förklaringsförsök till varför sverigesvenska uppvisar en that-trace effect men inte 

finlandssvenska. Distinktionen mellan nollsubjektspråk och icke-nollsubjektspråk har utgjort 

en viktig faktor i tidigare förklaringsförsök till varför vissa språk uppvisar en that-trace effect 

och andra inte.  

 

2.3.2.1 Förklaringsförsök för nollsubjektspråk 

Många romanska språk uppvisar en utebliven that-trace effect. Åtminstone gäller detta de 

romanska språk som även är nollsubjektspråk, exempelvis italienska. Sats (10) nedan ger 

exempel på en italiensk sats med en utebliven that-trace effect (Platzack 1993:160): 

(10)  Chi credi che verrà? 

 Vem tror-du att kommer? 

Rizzi (1982) har förklarat en utebliven that + trace effect i italienska och andra nollsubjektspråk 

med att syntaxen that + trace här i själva verket aldrig förekommer och att syntaxen således 

inte bryter mot ett eventuellt that-trace filter eftersom den generativa grammatiken tolkat ett 

icke-fonetiskt realiserat subjekt, benämnt pro, i subjektspositionen i nollsubjektsspråk. Att 

italienska och andra romanska språk även uppvisar en syntaktisk möjlighet att placera (ett 

fonetiskt realiserat) subjekt både före och efter verbet menar Rizzi ger stöd för en analys om att 

det utflyttade subjektet i en satsfläta flyttat från den postverbala positionen. Pro antas dock 

fortsatt stå syntaktiskt realiserat i subjektspositionen efter att. Alltså är subjektspositionen efter 

att inte fylld ett trace utan ett pro. Syntaxen che + trace, motsvarande engelskans that + trace, 

kan således förstås som frånvarande i nollsubjektspråk och teorin om ett that-trace filter kan 

bevaras intakt.  

Rizzis hypotes kan dock inte förklara förekomsten av att-satsflätor i icke-nollsubjektspråk, 

alltså språk med subjektstvång så som norska och svenska. I dessa språk måste ett fonetiskt 

realiserat subjekt fylla subjektspositionen och inget rum finns således för ett pro-subjekt. Rizzis 

hypotes kan alltså inte förklara varför bland annat Bentzens studie (2014) visar på en viss 

acceptans för att-satsflätor i norska, svenska och finlandssvenska. 

2.3.2.2 Förklaringsförsök för icke-nollsubjektspråk 
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Platzack (1993:161) menar att ett identifieringsförhållande mellan subjunktionen och det 

utflyttade subjektet i allmänhet möjliggör subjektsextrahering. Om subjunktionen inte i någon 

mån kan identifiera subjektet ska en subjektsextrahering från en bisats således inte vara möjlig. 

Teoretiskt innebär identifieringsförhållandet att subjunktionen ges samma index som det 

utflyttade subjektet, något som bör förstås som att subjektet och subjunktionen är koreferenta. 

I språk så som levantisk arabiska identifierar subjunktionen subjektet först efter att ett 

resumptivt pronomen, ha, tillfogats subjunktionen. Sats (11a) nedan är därav ogrammatisk 

medan sats (11b) nedan, där det resumptiva pronomenet ha tillfogats subjunktionen, är 

grammatisk (Platzack 1993:162): 

(11a) *Fariid
 l
 kaal t

l
 innu t

l
 istarat I-fustaan 

 Fariid sa att köpt klänningen 

(11b)  Fariid
 l
 kaal t

l
 inn-ha

l
 t

l
 istarat l-fustaan 

Fariid sa att-hon köpt klänningen 

’Fariid sa man köpt klänningen’ 

Enligt Platzack innebär en tillfogning av det resumptiva pronomenet att subjunktionen kan 

identifiera det utflyttade subjektet och att de således kan samindexeras vilket möjliggör för 

subjektsextraheringen. På samma sätt anser Platzack att växlingen från que till qui vid 

subjektsextrahering i franska är vad som möjliggör att subjunktionen kan identifiera subjektet 

och att de vidare kan samindexeras, exemplifierat i sats (12) nedan (Platzack 1993:161):  

(12)  Qui
 l
 crois-tu t

l
 qui

 l
 t

l
 /*que t

l
 vient? 

Vem tror du kommer? 

2.3.2.3 Förklaringsförsök för sverigesvenska och finlandssvenska 

För att teorin om samindexering ska förklara skillnaden mellan sverigesvenska och 

finlandssvenska krävs alltså att den finlandssvenska respektive sverigesvenska subjunktionen 

att i grunden är olika. Detta mot bakgrund av att den ena subjunktionen kan identifiera det 

utflyttade subjektet och den andra inte.  

Enligt Platzack (1993:163) är en förutsättning för samindexering av att och ett utflyttat 

subjekt att att har nominala egenskaper, likt subjektet. Platzack föreslår vidare att 

finlandssvenskans att är mer nominalt än den motsvarande sverigesvenska subjunktionen och 



 

 

 17  

att denna nominalitet möjliggör för samindexering med det utflyttade subjektet. Samma 

förhållande antas för norskans att medan isländska lämnas okommenterat.  

Platzack motiverar sitt antagande om nominala egenskaper hos finlandssvenskans att med 

faktumet att att-bisatser har en mer nominal distribution i finlandssvenska än i sverigesvenska. 

Den nominala distributionen uppenbarar sig i att även en att-bisats behöver föregås av en 

preposition i de fall en nominalfras gör det samma. Sats (13) kräver exempelvis en preposition 

framför nominalfrasen beslutet. Ett utelämnande av prepositionen är ogrammatiskt i både 

finlandssvenska och sverigesvenska: 

(13) Han underrättade henne *(om) beslutet 

I de fall då nominalfrasen beslutet istället byts ut mot en att-bisats är dock prepositionen i 

sverigesvenska valfri, exemplifierat med sats (14) nedan: 

(14)  Han underrättade henne (om) att han skulle resa  

Platzacks hypotes förutsätter vidare att sats (14) utan en utsatt preposition före att inte bör 

godkännas i samma utsträckning i finlandssvenska och norska som i sverigesvenska. En 

preliminär undersökning visar också att detta verkar stämma för finlandssvenska (Platzack 

1993:164). Enligt Platzack kan att-bisatser alltså sägas ha nominala egenskaper i 

finlandssvenska och norska, synliggjort genom en nominal distribution av att-bisatser.1 

2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis predicerar tidigare forskning att att-satsflätor inte ska vara grammatiskt i 

modern (sverige)svenska då detta är ett icke-nollsubjektspråk samt att subjunktionen att här 

inte innehar nominala egenskaper. Bentzens studie (2014) har dock visat att att-satsflätor inte 

helt avvisas på vissa platser i Sverige. Avsnitt 3 och 4 ämnar vidare undersöka om att-satsflätor 

återfinns i sverigesvenskt språkbruk samt i vilken utsträckning de i så fall förekommer.   

                                                 

1 Notera att subjunktionen att språkhistoriskt kommer från thet, alltså det, vilket är nominalt. Så sent som under 

nysvensk tid växlade subjunktionen att med det i svenska (Platzack 1993:163). 
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3 Metod och material 

För att besvara frågeställning (A) har jag valt att genomföra en korpusundersökning med hjälp 

av verktyget Korp (Borin, Forsberg & Roxendal 2012) i syfte att undersöka en eventuell 

förekomst av att-satsflätor i sverigesvenska. Med utgångspunkt i korpusundersökningen ska jag 

därefter undersöka hur vanligt förekommande att-satsflätor är i sverigesvenska jämfört med i 

finlandssvenska för att besvara frågeställning (B), samt undersöka språkriktigheten i texter där 

att-satsflätor frekvent förekommer, detta relaterat till frågeställning (C). I avsnitt 3.1, 3.2 och 

3.3 presenteras varje undersökning mer ingående.  

3.1 Korpusundersökning, frågeställning (A) 

Sökandet efter skriftliga belägg på att-satsflätor i Korp gjordes utifrån två söksträngar. De 50 

första relevanta träffarna från vardera söksträng noterades och totalt insamlades alltså 100 

satser. Den första söksträngen var: 

(1a) substantiv/pronomen/egennamn + verb + substantiv/pronomen/egennamn 

+ att + VB.PRS.AKT/VB.PRT.AKT 

Substantiv/pronomen/egennamn motsvarar det utflyttade subjektet från bisatsen, verb 

motsvarar matrissatsens finita verb och att motsvarar den kvarstående subjunktionen. 

VB.PRS.AKT står för verb, presens, aktiv. VB.PRT.AKT står för verb, preteritum, aktiv, och 

tillsammans motsvara beteckningarna bisatsens finita verb. Den andra söksträngen var: 

(1b)  som + <vilket ord som helst> upprepa 1–2 gånger + att + 

VB.PRS.AKT/ VB.PRT.AKT 

Söksträng (1b) användes för att generera att-satsflätor i subjektsrelativer. Det extraherade 

bisatssubjektet uppträder då före subjunktionen som, följt av 1–2 ord som i de relevanta 

träffarna motsvarade matrissatsens subjekt följt av matrissatsens finita verb. Att motsvarar den 

kvarstående subjunktionen och VB.PRS.AKT/ VB.PRT.AKT bisatsens finita verb.  

Träffarna i Korp genererades efter subkorpus, samtliga träffar från en subkorpus 

presenterades alltså tillsammans innan samtliga träffar presenterades från nästföljande 

subkorpus. Subkorpusarnas presentationsordning kunde dock inte göras slumpmässig. 

Korpusundersökningen genomfördes i följande huvudkorpus med tillhörande subkorpusar: 
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Huvudkorpus: Sociala Media 

Subkorpus: Bloggmix, Diskussionsforum, Twitter 

 

Avgränsningen av resultatet till huvudkorpusen Sociala Media kom av att en preliminär 

genomsökning i samtliga Korps korpusar utom Finlandssvenska Texter enbart genererat 

relevanta träffar i korpusen Sociala Media. Att att-satsflätor enbart återfanns i denna korpus är 

inte uppseendeväckande i sig då att-satsflätor som bekant inte bedöms som acceptabelt i 

sverigesvenskt skriftspråk. Frånvaron av att-satsflätor i mer formella texter, exempelvis tryckt 

press, får därför anses väntat. Det initiala uteslutandet av korpusen Finlandssvenska Texter 

(med tillhörande subkorpusar Webbtexter, Myndighetstexter, Skön- och facklitteratur, 

Tidningstexter och Tidsskrifter) motiveras med strävan att i största möjliga mån exkludera 

resultat från finlandssvenska informanter. 

Begränsningen av materialinsamlingen till att omfatta de 50 första relevanta träffarna per 

söksträng resulterade i att träffar från subkorpusarna Bloggmix och Diskussionsforum kom med 

i korpusundersökningens resultat men inte träffar från subkorpusen Twitter. Det maximala 

antalet belägg var alltså uppnått redan i insamlingen från subkorpusarna Bloggmix och 

Diskussionsforum. 

Uppgifter om satsernas geografiska hemvist samt satsernas ursprungskälla (information 

registrerad i Korp) samlades även in i de fall informationen fanns att tillgå. 

3.2 Frekvensundersökning, frågeställning (B) 

Frekvensundersökningen genomfördes i syfte att undersöka hur ofta att-satsflätor förekommer 

i förhållande till noll-satsflätor i sverigesvenska i jämförelse med finlandssvenska. Även 

frekvensundersökningen genomfördes i Korp. Här användes samma söksträngar som i 

korpusundersökningen men med justeringen att subjunktionen att gavs möjlighet att upprepas 

0–1 gånger. Följaktligen genererades träffar både med kvarstående och eliminerad subjunktion. 

Söksträngarna var: 

(2a)  substantiv/pronomen/egennamn + verb + substantiv/pronomen/egennamn + att 

<upprepa 0–1 gånger> + VB.PRS.AKT/VB.PRT.AKT 
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(2b) som + <vilket ord som helst> upprepat 1–2 gånger + att <upprepa 0-1 

gånger> + VB.PRS.AKT/ VB.PRT.AKT 

Söksträng (2a) och (2b) användes för att samla in både sverigesvenska belägg och 

finlandssvenska belägg. En sverigesvensk och en finlandssvensk undersökning genomfördes 

följaktligen. För den sverigesvenska undersökningen insamlades för söksträng (2a) de 300 

första resultaten och för söksträng (2b) de 100 första resultaten. För den finlandssvenska 

undersökningen insamlades för söksträng (2a) de 100 första resultaten och för söksträng (2b) 

de 50 första resultaten. Den finlandssvenska undersökningen genomfördes inte i syfte att påvisa 

att-satsflätors förekomst i finlandssvenska utan i syfte att erhålla ett jämförelsematerial i 

förhållande till den sverigesvenska undersökningen. Antalet insamlade satser för den 

finlandssvenska undersökningen är av den anledningen färre än för den sverigesvenska 

undersökningen. 

I både den sverigesvenska och finlandssvenska frekvensundersökningen insamlades färre 

subjektsrelativer än icke-subjektsrelativer då söksträngen för subjektsrelativer, söksträng (2b), 

genererade många irrelevanta träffar i jämförelse med söksträngen för icke-subjektsrelativer, 

söksträng (2a). 

Den sverigesvenska frekvensundersökningen genomfördes i följande huvudkorpus med 

tillhörande subkorpusar: 

 

Huvudkorpus: Sociala Media 

Subkorpus: Bloggmix, Diskussionsforum, Twitter 

 

Av skäl som angetts i föregående avsnitt förekom endast relevanta träffar i huvudkorpusen 

Sociala Media. På grund av begräsningen till de första 300 respektive 100 relevanta belägg 

insamlades enbart träffar från subkorpusen Bloggmix i resultatet då en tillräcklig mängd träffar 

redan insamlats från denna.  

Den finlandssvenska frekvensundersökningen genomfördes i följande huvudkorpus med 

tillhörande subkorpusar: 

 

Huvudkorpus: Finlandssvenska Texter 

Subkorpus: Webbtexter, Myndighetstexter, Skön- och facklitteratur, Tidningstexter,  

Tidsskrifter. 
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Då subkorpusarna Skön- och facklitteratur, Tidningstexter och Tidskrifter presenterades först 

och relevant antal belägg kunde insamlas från nämnda subkorpusar är beläggen i resultatet 

begränsat till dessa.  

3.3 Bloggundersökning 

Som nämndes i avsnitt 3.1 registrerades ursprungskälla samt geografisk hemvist för alla satser 

i korpusundersökningens resultat. I informationen framgick att ett fåtal bloggar producerat ett 

flertal av att-satsflätorna (se avsnitt 4.1). Mot bakgrund av frågeställning (C) valde jag vidare 

att genomföra en språkriktighetsundersökning i tre av de bloggar som utmärktes av en frekvent 

produktion av att-satsflätor i korpusundersökningens resultat i syfte att söka efter övriga 

grammatiska avvikelser i blogginläggen utöver att-satsflätor och således antingen styrka eller 

försvaga hypoteser om att-satsflätorna som producerade av misstag eller av andraspråkstalare i 

dessa fall (se avsnitt 5.1 och 5.2). 

Undersökningen fokuserade på avvikelser i morfologi och syntax. Ortografiska avvikelser 

så som utebliven versal i egennamn eller uppenbara ”slarvfel” bedömdes inte som relevanta att 

registrera. Tre blogginlägg undersöktes per blogg och sammanlagt undersöktes alltså nio 

blogginlägg. Samtliga nio blogginlägg innehöll minst en att-satsfläta från 

korpusundersökningens resultat. Bloggarna som studerades var: 

 

Power Pony (http://powerpony.blogg.se/) 

Malins Blogg (http://malinsblogg.se/) 

Suzann Sexeducator (https://suzannsexeducator.wordpress.com/) 

 

De nio blogginläggen återfinns som bilagor och är numrerade som bilaga 3, 4 och 5. De 

kvarstående subjunktionerna är här understrukna. 

  

http://powerpony.blogg.se/
http://malinsblogg.se/
https://suzannsexeducator.wordpress.com/
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras samtliga av uppsatsens tre empiriska undersökningar. I avsnitt 4.1 

presenteras resultaten från korpusundersökningen, i avsnitt 4.2 presenteras resultaten från 

frekvensundersökningen och i avsnitt 4.2 och i avsnitt 4.3 presenteras resultaten från 

bloggundersökningen. Slutligen sammanfattas resultatet i avsnitt 4.4. 

4.1 Resultat korpusundersökning 

I träffarna från söksträng (1a) och (1b) genererades flertalet skriftliga belägg på att-satsflätor. 

De fem första beläggen för söksträng (1a) presenteras i tabell 1 nedan. Fullständigt resultat 

återfinns i bilaga 1. 

 

Tabell 1. Resultat söksträng (1a). 

Träff Belägg  Subkorpus 

1 Och det tror någon att kommer att hindra kommersiella krafter från att trycka 

bilderna på just t-shirts och muggar och vykort och stickers och göra 

nedladdningsbara som skärmbilder etc?!  

Bloggmix 2006 

 

2 Den andra bilden tycker jag att blev riktigt cool!  Bloggmix 2008 

3 Simson vet jag att har det bra, han är i hästhimlen där himlen alltid är blå och 

gräset alltid är grönt.  

Bloggmix 2008 

4 Vilken kändis tycker du att är snyggast?  Bloggmix 2010 

5 Han kan gå om man håller han i händerna och de tycker han att är superkul.  Bloggmix 2010 
 

 

I tabell 1 kan utläsas att de fem första beläggen återfinns i subkorpusarna Bloggmix 2006, 2008 

och 2010. Den kvarstående subjunktionen är markerad i fetstil och de utflyttade bisatssubjekten 

är understrukna. I sats (1) har subjektet det flyttat från bisatsen, i sats (2) har subjektet den 

andra bilden flyttat och så vidare. Verbet som styr en att-bisats utan att subjunktionen 

eliminerats är kursiverat. I sats 1 är det tror, i sats 2 tycker och så vidare.  

De fem första beläggen för söksträng (1b) presenteras i tabell 2 nedan. Fullständigt resultat 

finns presenterat i bilaga 2. 
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Tabell 2. Resultat söksträng (1b). 

Träff Belägg  Subkorpus 

1 De var mitt favoritpar i kändisvärlden och var ett par som jag trodde att skulle 

hålla länge, länge.  

Bloggmix 2006 

 

2 De som känns att lyser upp hela ens vardag.  Bloggmix 2006 

3 Nej jag fick leta fram ett tiotal toppar som jag trodde att skulle passa på henne.  Bloggmix 2008 

4 De vill defintivt ha en engelsktalande au pair då de har två döttrar på 6 och 8 

år som de vill att ska lära sig språket.  

Bloggmix 2008 

5 En del som hundarna tycker att är lite läskig är tunneln under gatan från 

centralstationen till femmanhuset, oftast finns det musikanter och tiggare i 

den tunneln, det ekar och ljudvolymen är jättehög. 

Bloggmix 2008 

 

 

I tabell 2 kan utläsas att de fem beläggen återfinns i subkorpusarna Bloggmix 2006 och 2008. 

Exemplen markeras på samma sätt som i tabell 1. Utifrån resultatet i korpusundersökningen, 

presenterat i tabell 1 och tabell 2, framkommer alltså att det definitivt går att finna skriftliga 

belägg på att-satsflätor i modern svenska.  

Resultatet för att-satsflätornas geografiska hemvist från söksträng (1a) och (1b) finns 

presenterad i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Resultat geografisk hemvist att-satsflätor, söksträng (1a) och (1b).  

Ort  Antal att-satsflätor 

Uppsala 22 

Södertälje  3 

Stockholm 10 

Sundsvall  12 

Borås  8 

Helsingborg 2 

Handen 5 

Örebro 3 

Bergviken 1 

Luleå 1 

Bygdeå 1 

Malmö 1 

Okänd stad 31 

TOTALT 100 
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Av tabell 3 kan utläsas att för 69 av 100 av att-satsflätor finns en registrerade geografisk 

hemvist som kopplar dem till i en ort i Sverige. För resterande 31 satser finns motsvarande 

uppgifter inte att tillgå, vilket exempelvis gäller alla satser insamlade från diskussionsforum. 

Resultatet visar alltså att minst 69 av de totalt 100 insamlade att-satsflätorna är producerade 

utanför det finlandssvenska området, givet att uppgifterna från Korp betraktas som tillförlitliga. 

I informationen om satsernas ursprungskälla framkom att ett fåtal bloggar producerat ett 

flertal av att-satsflätorna i resultatet (se bilaga 1 och 2). Bland dessa kan nämnas bloggaren 

Power Pony som producerat 22 av 100 insamlade att-satsflätorna, bloggaren Malins Blogg som 

producerat sammanlagt 10 av 100 insamlade att-satsflätorna och bloggaren Suzann Sexeducator 

som producerat sammanlagt 6 av 100 insamlade att-satsflätorna. Sammanlagt stod dessa tre 

bloggar för 38 av 100 insamlade att-satsflätor i korpusundersökningens resultat. 

4.2 Resultat frekvensundersökning  

I detta avsnitt presenterats resultaten från den sverigesvenska frekvensundersökningen och den 

finlandssvenska frekvensundersökningen. I tabell 4 nedan redovisas resultatet från den 

sverigesvenska frekvensundersökningen. 

 

Tabell 4. Resultat sverigesvenska, söksträng (2a) och (2b). 

Sverigesvenska Kvarstående subjunktion 

Antal 

Eliminerad subjunktion 

Antal 

Kvarstående subjunktion 

Procent 

Satsflätor, ej subjektsrelativ  0 300 0 

Satsflätor med 

subjektsrelativ 

0 100 0 

Samtliga satsflätor 0 0 0 

 

Av tabell 4 kan utläsas att förekomsten av att-satsflätor är ytterst ovanligt i sverigesvenska. I 

undersökningens material förekommer att-satsflätor 0 gånger av 300 möjliga fall för att-

satsflätor och 0 gånger per 100 fall för att-satsflätor med subjektsrelativ. Belägg på att-satsflätor 

saknas alltså helt i den sverigesvenska frekvensundersökningen.  I tabell 5 visas resultatet från 

den finlandssvenska frekvensundersökningen. 



 

 

 25  

Tabell 5. Resultat finlandssvenska, söksträng (2a) och (2b). 

Finlandssvenska Kvarstående subjunktion 

Antal 

Eliminerad subjunktion 

Antal 

Kvarstående subjunktion 

Procent 

Satsflätor, ej subjektsrelativ  28 72 28 

Satsflätor med 

subjektsrelativ 

13 37 26 

Samtliga satsflätor 41 109 27 

 

Resultaten i tabell 5 antyder att förekomsten av att-satsflätor är frekvent i finlandssvenska. Av 

tabellen kan utläsas att dessa förekommer 28 gånger per 100 möjliga fall för att-satsflätor samt 

13 gånger per 50 möjliga fall för att-satsflätor med subjektsrelativ. Sammanlagt förekommer 

alltså satser med en utebliven that-trace effect i den finlandssvenska frekvensundersökningen i 

27 % av alla undersökta fall.  

4.3 Resultat bloggundersökning 

I fråga om grammatiska avvikelser beträffande morfologi och syntax återfinns exempel på s.k. 

topic drop på bloggarna Power Pony och Malins Blogg. Detta är illustrerat i sats (1) nedan, 

hämtad från bloggen Power Pony (Bilaga 3, Blogginlägg 7) och sats (2) nedan hämtad från 

Malins Blogg (Bilaga 4, Blogginlägg 6): 

 

(1) Tycker det är mycket snyggare än vanliga raka eller svagt böjda. 

 

(2)  Känns dumt att ändra ett vinnande koncept även om jag vet att det förmodligen 

inte är någon större skillnad på t.ex Sempers mat. 

 

Topic drop avser att fundamentet i en sats utelämnas, ofta i form av ett utelämnat subjekt. I sats 

(1) har det nominala subjektet jag utelämnats och i sats (2) det formella subjektet det. Topic 

drop förekommer ofta i talad svenska och i lingvistisk forskning betraktas fenomenet knappast 

som en grammatisk felaktighet (se t.ex Mörnsjö 2002). Fyndet av denna syntaktiska struktur 

följer således ett välkänt grammatiskt talspråksmönster. 

Utöver topic drop återfinns en avvikande objektsform av pronomenet han på Malins Blogg. 

Här används han som objektsform i stället det konventionella honom, se sats (3) nedan 

(Blogginlägg 6, Bilaga 4): 
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(3)  Jag bad han välja en ny fruktpuré +6 månader så hon skulle få smaka en ny smak.  

 

Pronomenet han som objektsform är ett välkänt talspråksgrammatiskt inslag även det 

(Språkriktighetsboken 2005:214) och bör rimligen inte heller betraktas som en indikation på att 

bloggar med många att-satsflätor innehåller andra grammatiska avvikelser. Utöver förekomsten 

av topic drop och en avvikande objektsform finns inga noterbara övriga grammatiska avvikelser 

i de nio blogginläggen.  

4.4 Sammanfattning av resultaten 

I korpusundersökningen framkom att att-satsflätor utan större ansträngning går att hitta i 

sverigesvenskt språkbruk, närmare bestämt i texter från svenska sociala medier. Resultatet är i 

linje med Bentzens tidigare forskning (2014) där en viss acceptans för att-satsflätor återfunnits 

i Sverige. Resultatet visar även att att-satsflätorna i resultatet sannolikt är producerade inom 

ramen för en sverigesvensk varietet och inte finlandssvensk. Vidare framkom att ett fåtal 

informanter producerat ett flertal att-satsflätor i korpusundersökningens resultat. 

Utifrån frekvensundersökningarnas resultat framkom att att-satsflätor är relativt frekvent i 

den finlandssvenska frekvensundersökningen men aldrig påträffas i den sverigesvenska 

frekvensundersökningen. Resultatet torde indikera att att-satsflätor är ytterst ovanligt inom 

ramen för sverigesvenska. Resultatet från bloggundersökningen visade att inga 

anmärkningsvärda grammatiska avvikelser kunde återfinnas i de nio blogginlägg som studerats 

mer ingående. 
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5 Analys  

I avsnitt 5 presenteras en närmare analys och diskussion av resultaten. Detta utifrån 

frågeställning (C), repeterad nedan: 

 (C)   Hur kan en eventuell förekomst av att-satsflätor i sverigesvenska förklaras? 

Bör satserna förstås som ogrammatiska eller grammatiska? 

I avsnitt 5.1 diskuteras hypotesen om att att-satsflätors förekomst beror på språkliga misstag 

och i avsnitt 5.2 hypotesen om att satserna är producerade av andraspråkstalare. Dessa två 

hypoteser utgår alltså ifrån att att-satsflätorna inte är grammatiska inom ramen för en 

sverigesvensk grammatik. I avsnitt 5.3 diskuteras hypotesen om att finlandssvenska talare 

producerat satserna. I avsnitt 5.4 och avsnitt 5.5 diskuteras hypotesen om att en delmängd av 

satserna bör förstås som grammatiska inom ramen för sverigesvenska; i avsnitt 5.4 utifrån 

hypotesen att subjunktionen att här uppträder nominalt likt i finlandssvenska och i avsnitt 5.5 

utifrån hypotesen att att i dessa tillfällen lexikaliseras i en annan projektion (jfr Lohndal 2007). 

De två sista avsnitten presenterar alltså hypoteser för hur att-satsflätornas grammatikalitet bör 

förstås om de är grammatiska för i alla fall vissa talare av sverigesvenska. I avsnitt 5.6 

sammanfattas analysen.  

5.1 Misstag  

Faktumet att inga grammatiska avvikelser främmande för modern svenska noterades för 

blogginläggen (se avsnitt 4.3) talar snarast emot hypotesen att att-satsflätorna är slumpmässiga 

misstag. Att samtliga tre bloggare därtill frekvent producerat att-satsflätor i sina blogginlägg är 

ett ytterligare förhållande som talar emot hypotesen om misstag; det står helt klart att att-

satsflätor används systematiskt av dessa tre skribenter. Det ska förstås påpekas att de tre 

bloggarna enbart stod för 38 av totalt 100 belägg på att-satsflätor (se avsnitt 4.1). Om resterande 

62 att-satsflätor i resultatet bör förstås som misstag eller inte framkommer således inte av 

empiri relaterat till språkriktigheten i att-satsflätornas texter, givet bloggundersökningens 

begränsning till de nio blogginläggen.  
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5.2 Andraspråkstalare 

Tidigare forskning har som nämnt framhållit att inte alla språk uppvisar en that-trace effect (se 

avsnitt 2.3). Eventuellt skulle att-satsflätor i modern svenska kunna förklaras genom att 

andraspråkstalare med ett modersmål utan en that-trace effect analogt inkorporerat en utebliven 

that-trace effect även i sin svenska. 

Faktumet att grammatiken på de tre bloggarna inte noterbart avvek i andra avseende än för 

att-satsflätorna talar dock emot även denna hypotes, åtminstone vad beträffar de 38 att-

satsflätorna från de tre undersökta bloggarna. Ytterligare empiri indikerar även att samtliga 

bloggare har en sverigesvensk varietet som modersmål. Bloggaren Suzann Sexeducator 

förekommer i ett talat inslag på TV4 nyhetsmorgon (TV4 2018). I hennes tal framgår inget som 

skulle tyda på att svenska inte är informantens modersmål. I talet framgår även att informanten 

inte talar finlandssvenska. Vidare uppger bloggaren Powerpony på sin blogg att hon gått på 

gymnasium i Uppsala vilket styrker antagandet att informanten är från Sverige och troligen 

talar en sverigesvensk varietet (Power Pony 2019). På Malins Blogg framgår att informanten 

troligen kommer från Åre, synliggjort i citatet ”2010 lämnade jag mitt Åre och flytten gick till 

Sundsvall” (Malins Blogg 2019). Samtliga tre bloggare kan således antas ha en sverigesvensk 

varietet som modersmål och således producera att-satsflätor inom ramen för en sverigesvensk 

varietet.  

5.3 Finlandssvenska talare 

Givet resultatet i avsnitt 4.1, står det klart att en majoritet av att-satsflätorna (69 av 100) i 

korpusundersökningens resultat är producerade utanför det finlandssvenska området. Återigen 

förutsätter detta antagande att informationen om geografisk hemvist tas för sann. Om dessa 69 

satser bör förstås som producerade av sverigesvenska talare förutsätts även att en korrelation 

mellan den angivna platsen och informantens språkliga varietet tas för sann. Givet att 

finlandssvenska informanter kan ha producerat att-satsflätor från svenska IP-adresser kan den 

förutsatta korrelationen såklart ifrågasättas. Två satser i korpusundersökningen, numrerade sats 

(1) och (2) nedan och producerade av samma informant, är högst relevanta i detta sammanhang. 

Satserna har av Korp angetts som producerade i Stockholm (se Bilaga 2, sats 14 och 19) men 

innehållet i satserna vittnar om att informanten troligen är finlandssvensk: 
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(1)  På Migrationsverket har man lagt märke till en del udda fenomen, som man tycker 

att kräver en förklaring: Ett exempel är att 46 procent av de somaliska kvinnorna 

som bor i Finland är ensamförsörjare.  

 

(2) Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan 

vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). 

 

Informanten talar om Finland i både sats (1) och (2) samt nämner svenskar som en grupp vilken 

informanten eventuellt inte identifierar sig med. Givet detta ges utrymme för att tolka satserna 

som producerade av en finlandssvensk informant. 

Inget av innehållet i resterande 67 att-satsflätor med rapporterad hemvist i Sverige indikerar 

att en finlandssvensk informant skulle producerat dessa. För de 38 satserna på de tre bloggarna 

finns, likt nämnt i föregående avsnitt, även empiri som skulle kunna styrka hypotesen om att 

dessa är producerade av sverigesvenska talare. Dessa 38 satser ingår i den delmängd satser med 

rapporterad hemvist i Sverige. För resterande 29 satser med rapporterad hemvist i Sverige finns 

såklart en teoretisk möjlighet att dessa kan vara producerade av finlandssvenska talare och 

detsamma gäller för de 31 satser utan rapporterad hemvist. Således har jag inga tydliga 

argument som talar för eller emot att totalt 60 att-satsflätor av 100 är ett resultat av 

sverigesvenskt språkbruk och sverigesvensk grammatik och jag avstår från en bestämd slutsats 

om dessa satsers grammatiska status.  

Klart är dock att empiri styrker att 38 av de 100 att-satsflätorna högst sannolikt inte kan 

förklaras som misstag, som producerade av andraspråkstalare eller som producerade av 

finlandssvenska talare. Dessa 38 att-satsflätor, producerade av tre informanter på tre bloggar, 

kan alltså med fördel tolkas som grammatiska inom ramen för sverigesvenska. Hur 

grammatikaliteten av att-satsflätorna ska förstås i detta sammanhang diskuteras i avsnitt 5.4 

och 5.5. nedan.  

5.4 Nominalt att 

En förklaringsansats till att-satsflätors grammatikalitet hos enskilda individer i sverigesvenska 

vore ett analogt införande av Platzacks (1993) hypotes. Platzacks hypotes härleder en 

närvarande respektive frånvarande that-trace effect i sverigesvenska och finlandssvenska till att 

subjunktionen att i finlandssvenska har nominala egenskaper (se avsnitt 2.4.3.3). Analysen 

förutsätter en tydligare förekomst av prepositioner före att-bisatser hos en grammatik som 
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tillåter att-satsflätor. Denna prediktion skulle kunna undersökas vidare men har inte genomförts 

i inom ramen för uppsatsen. I ett blogginlägg från bloggen Power Pony (Bilaga 3, Blogginlägg 

3) återfinns dock exempel på en att-bisats som inte föregås av en preposition, se sats (3) nedan: 

 

(3)  Ramlar man av på framridningen måste en av sjukvårdarna gå igenom en och ge 

klartecken att man får starta (oavsett hur illa avramlingen är). 

 

I sats (3) finns ingen preposition framför att-bisatsen ”att man får starta (oavsett hur illa 

avramlingen är)”. Det framgår tydligt att en utelämning av prepositionen hade resulterat i en 

ogrammatisk sats om att-bisatsen istället varit en nominalfras, till exempel nominalfrasen start. 

I dessa fall måste nominalfrasen alltid föregås av en preposition, exemplifierat i sats (4a) med 

en utebliven preposition framför nominalfrasen och (4b) med en utsatt preposition framför 

nominalfrasen: 

 

(4a) *Ramlar man av på framridningen måste en av sjukvårdarna gå igenom en och 

ge klartecken start (oavsett hur illa avramlingen är). 

 

(4b) Ramlar man av på framridningen måste en av sjukvårdarna gå igenom en och ge 

klartecken för start (oavsett hur illa avramlingen är). 

 

Att satsen blir ogrammatisk när att-bisatsen byts ut mot en nominalfras talar alltså inte för att 

att-bisatser har en nominal distribution i bloggtexten. Möjligen skulle en vidare undersökning 

av prepositionsbruket för att-bisatser alltså inte ge stöd åt Platzacks hypotes.  

Oavsett vad en ovan nämnd undersökning skulle visa kan ytterligare ett problem för 

Platzacks hypotes framhållas. Problemet är relaterat till kravet på nominala egenskaper hos 

både subjektet och subjunktionen för att en samindexeringen av dessa ska vara möjlig. Subjekt 

som inte är nominala till sin form, exempelvis CP-subjekt i form av att-bisatser, är fullt möjliga 

att extrahera i satsflätor, exemplifierat i sats (5) nedan: 

 

(5) Att hon är känd vet jag är sant 

 

Bisatsen att hon är känd har en nominal funktion som subjekt i bisatsen men definitivt inte en 

nominal form. Platzack nämner inte hur denna typ av subjektsextraheringar ska analyseras som 
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grammatiska i de fall då de förekommer med en kvarstående subjunktion. Oavsett om 

subjunktionen att i dessa satser har nominala egenskaper är det diskutabelt om samma sak kan 

sägas om det utflyttade bisatssubjektet.  

Om sats (5) med en kvarstående subjunktion, alltså sats (6) nedan, bedöms som ogrammatisk 

i finlandssvenska kan Platzacks hypotes anses styrkt i enlighet med teorin om att subjektet i 

dessa fall inte kan samindexeras med subjunktionen. Om sats (6) istället bedöms som 

grammatisk i finlandssvenska skulle satsens grammatikalitet dock kunna utgöra ett potentiellt 

problem för Platzacks hypotes.  

 

(6) Att hon är känd vet jag att är sant 

 

Det tycks dock stå klart att finlandssvenska talare bedömer satser likt sats (6) som grammatiska 

(Johanna Luomala, personlig kommunikation). Hur detta ska förstås utifrån Platzacks hypotes 

om samindexering är inte uppenbart.   

5.5 Uppdelad CP 

En alternativ hypotes för en förståelse av sverigesvenska att-satsflätors grammatikalitet kan 

hämtas från Lohndal (2007). Lohndal (2007) presenterar tesen om att att kan lexikaliseras i 

olika funktionella projektioner. Detta förutsätter att projektionen CP kan delas upp i olika fraser, 

närmare bestämt ForceP, TopicP, FocusP och FinP där ForceP är den högsta projektionen och 

FinP den lägsta (se även Stroh-Wollin 2002:127–175). Lohndal hävdar vidare att att kan 

lexikaliseras både i FinP och i ForceP och att FinP inte med nödvändighet är närvarande om 

ForceP är lexikaliserad. Om att är lexikaliserad i FinP impliceras dessutom ett 

kongruensförhållande mellan subjunktionen och subjektet i Spec, TP och detta gör subjektet 

oförmöget att flytta härifrån vid en kvarstående subjunktion. Om att lexikaliseras i ForceP råder 

inget motsvarande kongruensförhållande och subjektet är fritt att flytta utan att subjunktionen 

måste elimineras. I praktiken innebär detta att språk med en that-trace effect antas lexikalisera 

att i FinP och språk med en utebliven that-trace effect antas lexikalisera att i ForceP. Likt 

Platzacks hypotes antas alltså att varieteter med respektive utan en that-trace effect laborerar 

med olika att, i Lohndals analys med konsekvensen att de lexikaliseras i särskilda projektioner 

med särskilda grammatiska förutsättningar. 

Empiri som styrker antagandet om två lexikaliseringsmöjligheter för att är bland annat 

hämtad från polska där två subjunktioner kan påträffas i en och samma sats, där den lägre 
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subjunktionen är kongruensböjd efter subjektet men inte den högre (Lohndal 2007:59). Lohndal 

hävdar vidare att analysen analogt kan appliceras för en förståelse av variationen av that-trace 

effect i nordiska språk (Lohndal 2007). Modern svenska och danska antas alltså lexikalisera att 

i den lägre projektionen, FinP, medan norska och finlandssvenska antas lexikalisera att i ForceP 

(se även Lohndal 2009:217).  

För en förståelse av att-satsflätors presupponerade grammatikalitet hos tre individer 

(bloggarna Power Pony, Malins Blogg och Suzann Sexeducator) kan Lohndals analys analogt 

tillämpas på individnivå. Givet antagandet att enskilda individers grammatik kan skilja sig åt 

med hänvisning till lexikaliseringsfrasen för att, antingen FinP eller ForceP, skulle att-

satsflätornas subjunktion kunna förstås som lexikaliserad i ForceP istället för FinP. Denna 

hypotes har inte nämnts i tidigare forskning som belyst att att-satsflätor kan vara grammatiska 

i sverigesvenska (jfr. t.ex Bentzen 2014). Några oberoende argument för att detta skulle vara 

en adekvat analys av att-satsflätors grammatikalitet i modern svenska finns dock inte.  

5.6 Sammanfattning av analysen 

I analysen har framgått att ingen empiri kan framhållas för 60 av de totalt 100 att-satsflätorna i 

korpusundersökningens resultat som talar för eller emot att dessa bör förstås som misstag, som 

producerade av andraspråkstalare eller av finlandssvenska talare. För dessa 60 satser framstår 

de tre hypoteserna i någon mån alltså som likvärdiga möjligheter. För 67 av de 100 satserna 

finns empiri som åtminstone antyder att de är producerade i Sverige. För två av de 67 satserna 

finns emellertid empiri som talar för att en finlandssvensk informant producerat dessa i Sverige. 

För 38 av de 67 satserna, producerade av tre bloggare, går det dock att finna stöd för att de inte 

kommer av misstag, andraspråkstalare eller finlandssvenska talare. Det finns vidare visst 

empiriskt stöd för hypotesen att dessa är producerade av sverigesvenska talare. Således bör de 

rimligen tolkas som grammatiska inom ramen för vissa individers sverigesvenska varietet. En 

hypotes till satsernas grammatikalitet skulle kunna vara att att här har nominala egenskaper. En 

vidare utredning av denna hypotes vore möjlig men har inte genomförts inom ramen för 

uppsatsen. För en av de tre bloggarna finns dock någon form av evidens som talar emot 

hypotesen. En alternativ hypotes till satsernas grammatikalitet är att subjunktionen här 

lexikaliseras i ForceP istället för FinP men det framstår i dagsläget som oklart hur denna 

hypotes på allvar skulle kunna prövas empiriskt.  
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6 Avslutning 

I uppsatsen har jag undersökt huruvida att-satsflätor förekommer i modern svenska, hur 

frekvent de i så fall förekommer samt hur en förekomst av dessa bör förstås. För att besvara 

frågeställningarna genomfördes en korpusundersökning, en frekvensundersökning samt en 

bloggundersökning. I den genomförda korpusundersökningen framgick att att-satsflätor enkelt 

kan återfinnas i modern svenska i sociala medier. Av den genomförda frekvensundersökningen 

framgick emellertid att de förekommer ytterst sparsamt. I analysen presenterades hypoteserna 

att förekomsten av att-satsflätorna kan förstås som misstag, som producerade av 

andraspråkstalare eller finlandssvenska talare. För en delmängd av att-satsflätorna finns 

empiriskt stöd som tyder på att dessa är grammatiska för vissa sverigesvenska talare. 

Förklaringen till satsernas grammatikalitet kan eventuellt härledas till ett nominalt att eller en 

lexikalisering av att i ForceP istället för FinP, förutsatt antagandet av en uppdelad CP. Framtida 

forskning skulle behöva formulera en förklaring till varför det skulle föreligga en variation 

beträffande att-satsflätors grammatikalitet i modern svenska samt, om variationen antas komma 

av två lexikaliseringsmöjligheter för subjunktionen att, presentera oberoende argument för att 

detta skulle vara en adekvat analys av att-satsflätor i modern svenska.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Fullständigt resultat korpusundersökning söksträng (1a). 

 Sats Subkorpus Plats  Källa 

1 Och det tror någon att kommer att hindra kommersiella krafter 

från att trycka bilderna på just t-shirts och muggar och vykort 

och stickers och göra nedladdningsbara som skärmbilder etc.?!  

Bloggmix 2006 Stockholm http://meritwager.wordpress.com/ 

 

 

 

 

2 Den andra bilden tycker jag att blev riktigt cool!  Bloggmix 2008 Handen http://fashionstars.blogg.se/ 

 

 

3 Simson vet jag att har det bra, han är i hästhimlen där himlen 

alltid är blå och gräset alltid är grönt.  

Bloggmix 2008 Sundsvall http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html 

 
 

4 Vilken kändis tycker du att är snyggast?  Bloggmix 2010    

5 Han kan gå om man håller han i händerna och de tycker han att 

är superkul.  

Bloggmix 2010 Bergviken http://carrohaggstrom.blogg.se/ 

 

 

6 Det anser jag att är lite okey, mycket att dra alla över en kam.  Bloggmix 2011 Uppsala http://powerpony.blogg.se  

7 Sovrummet känner jag att är nästa projekt då det är väldigt kalt 

och tomt där inne.  

Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html 

 

 

8 Den purén vet jag att går hem hos damen  Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html 

 

 

9 Nu fick Liam vara med och leka med de andra barnen och det 

tyckte han att var jättekul.  

Bloggmix 2012 Handen http://fashionstars.blogg.se/ 

 

 

10 ... den bästa fälttävlans-tävlingsplatsen tycker jag att är 

Mantorp, och den bästa hopp-tävlingsplatsen är Enköping eller 

Jumpclub.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se 

 

 

11 Detta tror jag att är ett problem för många.  Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se 

 
 

12 D Kingsland, john whitaker, equline, lamicell och protector 

tycker jag att är väldigt bra!  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se 

 
 

http://meritwager.wordpress.com/
http://fashionstars.blogg.se/2006/december/nar-karleken-tar-slut.html
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://carrohaggstrom.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://fashionstars.blogg.se/2006/december/nar-karleken-tar-slut.html
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
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13 Detta tycker jag att är ett viktigt ämne, oavsätt om det gäller 

inom hästsporten eller i vanliga livet.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se 

 

 

14 Finslip, finslip och åter igen finslip tror jag att är det 

vanligaste.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se 

 
 

15 5km PW väntar under dagen, träningen tror jag att får bli 

ikväll.  

Bloggmix 2012 Sundsvall http://lifestyleblogs.se/malin/ 

 

 

16 Magen tror vi att har sjunkit lite också..?  Bloggmix 2012 Sundsvall http://lifestyleblogs.se/malin/  

17 Vem/vilka andra hästbloggare tycker du att har liknande 

rid/hästsyn som du och på vilket sätt?  

Bloggmix 2013 Södertälje http://ohmira.blogg.se/  

18 De flesta ändringarna tycker jag att är väldigt bra, mycket 

säkerhetstänk är nytt för i år.  

Bloggmix 2013 Södertälje http://ohmira.blogg.se/  

19 Kravet på sporrar är borta i alla klasser och i alla tre moment, 

vilket jag tycker att är grymt!  

Bloggmix 2015  http://ingridskoog.se/  

20 Detta tror man att beror på att barnen prioriterar ett husdjur 

som viktigare än mamma eller pappa då barnet söker tröst och 

vill ha någon att ” prata ” med.  

Bloggmix 2015 Uppsala http://powerpony.blogg.se/  

21 Den vänstra handen tycker jag att är på väg att ta upp kniven.  Bloggmix 2015 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

22 Öppna förskolan sa hon att är en bra plats för oss föräldrar att 

få träffa andra föräldrar när den tiden är mogen för det, oss 

rekommenderade hon att vänta ett år innan vi skulle gå till 

öppna förskolan.  

Bloggmix 2015 Borås http://dog-news.net/ 

 

 

23 DET tycker jag att är en fin egenskap (betyder inte att jag själv 

alltid är så bra på det)  

Bloggmix okänt datum  http://www.familjeliv.se/forum/19/89  

24 Den andra anställda har jag tänkt mig att får hjälp utav nån 

form av lönebidrag.  

Familjeliv: Adoption  http://www.familjeliv.se/forum/19/373 

 

 

25 Detta tycker vi att är helt ok framförallt så kunde hon inte bo 

själv i huset.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Ekonomi & 

juridik 2011 

  

http://www.familjeliv.se/forum/19/295 

 

 

26 Och nu har mitt nick kommit ut :( Det tycker jag att är en 

aningen klantigt!  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Ekonomi & 

juridik 2012 

 http://www.familjeliv.se/forum/20/163 

 

 

http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://lifestyleblogs.se/malin/
http://lifestyleblogs.se/malin/
http://ohmira.blogg.se/
http://ohmira.blogg.se/
http://ingridskoog.se/
http://dog-news.net/
http://www.familjeliv.se/forum/19/89
http://www.familjeliv.se/forum/19/373
http://www.familjeliv.se/forum/19/295
http://www.familjeliv.se/forum/20/163
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27 Att du inte vill pussa hans dotter på munnen tycker jag att får 

stå för dig.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Ekonomi & 

juridik 2013 

 http://www.familjeliv.se/forum/20/172 

 

 

28 Pandas såg jag att var en duschande tunga...  Familjeliv: Allmänna 

rubriker 2007 

 http://www.familjeliv.se/forum/20/178 

 

 

29 Den typen vet jag att är hållbar och lätt att tvätta av.  Familjeliv: Allmänna 

rubriker 2007 

 http://www.familjeliv.se/forum/20/178 

 

 

30 Patrick Swayze, Anna Lind och Elvis tycker jag att hade fått 

leva 20år till.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker 2007 

 http://www.familjeliv.se/forum/20/178 

 

 

31 Efter min erfarenhet så är jag ingen sämre mamma än någon 

annan, även då jag var 18, men jag fick förlossningsdepression 

och det tror jag att berodde på min ålder.  

Bloggmix 2009  http://www.borasbloggarna.se/ 

 

 

32 Du frågade vad jag har sytt. mestadels gardiner (fast det tycker 

jag att är tråkigt) o nångång kjol, byxor åt mej själv.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Fritid & 

Hobby 

 http://www.familjeliv.se/forum/21/179 

 
 

33 Wire tycker jag att funkar bäst om man vill ha den lite synlig, 

men annars så fungerar det utmärkt med vanlig fiskelina, som 

sagt.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Fritid & 

Hobby 

 http://www.familjeliv.se/forum/21/179 

 

 

34 Vilket fästingmedel för hund resp. katt tycker ni att är mest 

effektivt?  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur 

 http://www.familjeliv.se/forum/23/82 

 
 

35 femman tycker jag att är gulligast  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur 

 http://www.familjeliv.se/forum/23/82 

 

 

36 Vår första katt påstod uppfödaren att var 12 veckor, men i 

efterhand när vi köpte andra katten så förstod vi att det inte var 

sant, hon var snarare 8 veckor och undernärd.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur  

 http://www.familjeliv.se/forum/23/82 

 

 

37 DET tycker jag att är märkligt...  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur 2006 

 http://www.familjeliv.se/forum/23/82 

 

 

38 www.katter.nu tycker jag att är en jätte bra sida!  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur 2009 

 http://www.familjeliv.se/forum/23/82 

 

 

39 Det finns en som är alldeles rosa och ihoppackad i en fyrkantig 

platta den tycker jag att är äcklig.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Husdjur 2007 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/72 

 

 

http://www.familjeliv.se/forum/20/172
http://www.familjeliv.se/forum/20/178
http://www.familjeliv.se/forum/20/178
http://www.familjeliv.se/forum/20/178
http://www.borasbloggarna.se/
http://www.familjeliv.se/forum/21/179
http://www.familjeliv.se/forum/21/179
http://www.familjeliv.se/forum/23/82
http://www.familjeliv.se/forum/23/82
http://www.familjeliv.se/forum/23/82
http://www.familjeliv.se/forum/23/82
http://www.familjeliv.se/forum/23/82
http://www.familjeliv.se/forum/22/72
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40 Och det tycker jag att är super bra.  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/166 

 

 

41 Borås tapeter tycker jag att brukar vara av riktigt bra kvalitet.  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 
 

42 Visättra tycker jag att är okej!  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem  

 http://www.familjeliv.se/forum/22/166 

 

 

43 Vilken färg tycker ni att skulle passa?  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 

 

44 kanske olika örter i likadana krukor eller kanske ett mini 

växthus i köksfönstret, det tycker jag att är det bästa man kan 

ha i köket =)  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 

 

45 Unga träd tycker jag att ska ha en stam med en topp och från 

den stammen växer grenarna vågrätt ut med ca 15 centimeters 

avstånd från varandra.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem  

 http://www.familjeliv.se/forum/22/150 

 

 

46 men 999kar tycker jag att är ett riktigt bra pris faktiskt.  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 

 

47 Vilken färgs Kivik soffa tycker ni att skulle matcha den 

ljusbeiga.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 

 

48 Vitrinskåp tycker jag att är den klart mest överskattade 

möbeln.  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem  

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 
 

49 Det tyckte vi att verkade lite skumt, vad var det egentligen som 

var så mycket billigare?  

Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/87 

 

 

50 Och det tycker jag att är super bra.  Familjeliv: Allmänna 

rubriker – Hus & Hem 

 http://www.familjeliv.se/forum/22/166 

 

 

 

  

http://www.familjeliv.se/forum/22/166
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/166
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/150
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/87
http://www.familjeliv.se/forum/22/166
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Bilaga 2. Fullständigt resultat korpusundersökning söksträng (1b). 

 Sats Subkorpus Plats  Källa  

1 De var mitt favoritpar i kändisvärlden och var ett par som jag 

trodde att skulle hålla länge, länge.  

Bloggmix 2006 Handen http://fashionstars.blogg.se/ 

 

 

2 De som känns att lyser upp hela ens vardag.  Bloggmix 2006 Bygdeå http://madds.blogg.se/ 

 

 

3 Nej jag fick leta fram ett tiotal toppar som jag trodde att skulle 

passa på henne.  

Bloggmix 2008 Handen http://fashionstars.blogg.se/ 

 

 

4 De vill defintivt ha en engelsktalande au pair då de har två 

döttrar på 6 och 8 år som de vill att ska lära sig språket.  

Bloggmix 2008 Handen http://fashionstars.blogg.se/ 

 

 

5 En del som hundarna tycker att är lite läskig är tunneln under 

gatan från centralstationen till femmanhuset, oftast finns det 

musikanter och tiggare i den tunneln, det ekar och ljudvolymen 

är jättehög. 

Bloggmix 2008 Borås http://dog-news.net/ 

 
 

6 Ett hysteriskt snattrande och pipande 56 kb-modem tuggade sig 

genom min sökning på Alta Vista och visade slutligen en lista 

länkar som den ansåg att fyllde mina sökkriterier.  

Bloggmix 2008 Uppsala http://tingotankar.blogspot.com/ 

 

 

7 Med sig hade hon två barn som hon sade att var hennes med 

före detta maken, som var död.  

Bloggmix 2009 Stockholm http://meritwager.nu/   

8 Nu är det många år sedan men varje gång jag går in händer 

samma sak och till och med på väg in i butiken känner jag 

lukten som jag vet att finns där inne.  

Bloggmix 2009 Luleå http://bildgatan.designa.nu/ 

 

 

9 Licens och obligatorisk utbildning är ett krav som Fyrkman vill 

att skall gå igenom om man vill ha en hund av kamphundsras 

eller stora och aggressiva herdehundar.  

Bloggmix 2010 Borås http://dog-news.net/ 

 

 

10 Det är ungefär hälften av antalet hundar som man tror att bor i 

området eftersom många människor inte registrerat sina 

hundar.  

Bloggmix 2010 Borås http://dog-news.net/ 

 

 

11 Men jaja ... Känns inte som någon idée att skriva mer om det 

här, för även om hon inte är min vän eller tydligen inte Mickis 

Bloggmix 2010 Södertälje http://ohmira.blogg.se/ 

 

 

http://fashionstars.blogg.se/2006/december/nar-karleken-tar-slut.html
http://madds.blogg.se/
http://fashionstars.blogg.se/2006/december/nar-karleken-tar-slut.html
http://fashionstars.blogg.se/2006/december/nar-karleken-tar-slut.html
http://dog-news.net/
http://tingotankar.blogspot.com/2008/08/det-r-internet-dummer.html
http://meritwager.nu/
http://bildgatan.designa.nu/
http://dog-news.net/
http://dog-news.net/
http://ohmira.blogg.se/
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heller, så är hon juh vän med andra som jag vet att läser min 

blogg ... Inte så jag hade nåt emot henne så innan.  

12 Det kan vara fråga om samma varg som man tror att har ätit 

upp en papillon för knappt två veckor sedan.  

Bloggmix 2010 Borås http://dog-news.net/ 

 
 

13 Har fått massor av färg som är.tänkt att ska byggas på 

ytterligare idag .  

Bloggmix 2010 Helsingborg http://www.myllenberg.se/ 

 

 

14 På Migrationsverket har man lagt märke till en del udda 

fenomen, som man tycker att kräver en förklaring: Ett exempel 

är att 46 procent av de somaliska kvinnorna som bor i Finland 

är ensamförsörjare.  

Bloggmix 2010 Stockholm http://meritwager.wordpress.com/ 

 

 

15 Jag fick ett mycket otrevligt bemötande då jag en lördag 

eftermiddag ringde smådjursakuten i Göteborg för att höra om 

de kunde ta emot en hund som vi trodde att hade skadat 

frambenen.  

Bloggmix 2010 Borås http://dog-news.net/ 

 

 

16 Sedan har vi de där små guldkornen som man stöter på då och 

då, som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är, men 

som man vet att har kommit in i ens liv för att stanna där.  

Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

17 Jag hade kanske kunnat bo hos någon, men det handlar ändå 

om över tusen kronor som jag känner att borde borde lägga på 

annat just nu.  

Bloggmix 2011 Helsingborg https://egoinas.se/   

18 Nu ikväll har hon fått smaka på havregröt som vi tänkt att ska 

få komplettera kvällsmålet tillsammans med ersättningen. 

Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

19 Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant 

som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet 

förvånansvärt lite om Finland).  

Bloggmix 2011 Stockholm http://meritwager.wordpress.com/  

20 Fråga mig inte varför men det känns bäst med ett märke som 

jag vet att fungerar 

Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

21 Sedan har vi de där små guldkornen som man stöter på då och 

då, som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är, men 

som man vet att har kommit in i ens liv för att stanna där.  

Bloggmix 2011 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

http://dog-news.net/
http://www.myllenberg.se/
http://meritwager.wordpress.com/
http://dog-news.net/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
https://egoinas.se/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://meritwager.wordpress.com/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
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22 Att kommunpolitiker ska bedöma affärsidéer och blanda sig i 

kapitalmarknaden är något som vi anser att är fel och bör 

överlåtas åt andra.  

Bloggmix 2011 Örebro http://kentpersson.wordpress.com/ 

 

 

23 Dock har jag faktiskt några tips som jag tror att kan fungera.. ♦ 

Hoppa småhinder.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

24 Att fundera på sexuella praktiker som vi tycker att är svåra att 

prata och kommunicera om.  

Bloggmix 2012 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

25 En regel som jag önskar att kunde ändras NU är regeln som 

säkerhetsväst på ponnyhopptävlingar.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 
 

26 Kvällskramar från mig ♥ Min älskade lilla tjej som jag är 

övertygad om att kommer få den bästa uppfostran man kan få 

eftersom vi alltid kommer göra det som vi vet att är rätt för 

henne.  

Bloggmix 2012 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

27 Hon såg några blodfläckar som polisen misstänker att kommer 

från hunden, men man har inte lyckats finna några ledtrådar 

som leder till en skadad eller eventuell död hund.  

Bloggmix 2012 Borås http://dog-news.net/ 

 

 

28 Men här är lite produkter som jag tyckte att stog ut från deras 

sortiment.  

Bloggmix 2012 Malmö http://shumpizen.blogg.se/  

29 Christina Sport är nog det märket som jag tycker att har 

snyggast schabrak.  

Bloggmix 2012 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 
 

30 Ekipaget har snygg och matchande utrustning som du vet att 

går på flera tusen kronor.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

31 Svaret på den frågan är Lisa Candemyr som jag tycker att är 

otroligt duktig!  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

32 Något som jag tycker att är väldigt snyggt, men som har vart 

helt ute ett bra tag är V-pannband.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

33 Lili är en grymt fin ponny som jag tror att kan bli en fantastisk 

fälttävlanshäst med Emma på ryggen.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

34 Detta är mycket spännande med D/s-dynamiken, hur den 

tvingar en att bryta ny mark, gå utanför sina komfortzoner och 

tvingar en till att bortse från att kroppen inte ser ut som en 

önskar, får en att göra något som en tycker att är för snuskigt 

Bloggmix 2013 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

http://kentpersson.wordpress.com/
http://powerpony.blogg.se/
http://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://powerpony.blogg.se/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://dog-news.net/
http://shumpizen.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://suzannsexeducator.wordpress.com/
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eller genant, allt för att komma förbi den lilla del av hjärnan 

som känner att det är fel att uppleva dessa nya fantastiska 

saker.  

35 Saknar min Fjompis där hemma men glädjer mig samtidigt åt 

eftermiddagen som jag tror att kommer bli så rolig!  

Bloggmix 2013 Sundsvall http://malinsblogg.se/ 

 

 

36 ♥ Något som jag tycker att är väldigt viktigt, kanske nästan det 

viktigaste, är att tro på dig själv och lita på hästen under hela 

ritten.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

37 Annars - fråga någon på gymmet som du vet att har koll.  Bloggmix 2013 Sundsvall http://malinsblogg.se/  

38 Idag hittade jag den här bloggen, som jag är säker på att 

kommer bli min nya favoritblogg tillsammans med Alexandra 

Brings och hon skrev ett jäkligt bra inlägg som jag känner att 

passar på in på mig och kan förklara lite varför min motivation 

tagit semester.  

Bloggmix 2013 Örebro http://rebeccaste.blogg.se/ 

 

 

39 En åtgärd som jag tycker att är fantastiskt bra.  Bloggmix 2013 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

40 Här har ni fem tips som jag tror att fungerar i alla lägen!  Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/  

41 Om vi ska ta det lett lite snabbt exempe: Vi säger att jag ser en 

ryttare som jag tycker att rider riktigt snyggt och blir 

imponerad av.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

42 Dessutom nominerade jag också det fantastiska ordet pantsex 

som jag tror att fanns som månadens glosa i något gammalt 

nummer av tidningen QX.  

Bloggmix 2013 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

43 Sedan även Rosanna Zimdahl som jag tycker att är en 

fantastisk ryttare.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

44 Ska hur som helst bli väldigt skönt att ha en sadel som man 

VET att passar  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 
 

45 Att vara med på de tävlingarna jag aldrig vågat hoppas på att 

komma till, och FIGHTAS med min egna stjärna som jag 

visste att skulle göra ALLT för mig.  

Bloggmix 2013 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://powerpony.blogg.se/
http://malinsblogg.se/2011/july/barnmat.html
http://rebeccaste.blogg.se/
http://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/
http://powerpony.blogg.se/


 

 

 43  

46 På konferensen finns en rad olika sessioner med mycket 

varierande ämnen, plockade ut några som jag tyckte att lät 

intressanta men det finns många fler att välja på.  

Bloggmix 2013 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

47 Jag har struntat i att hålla en adventskalender varje dag för att 

det inte ska bli tok för mycket och de grejerna som jag kommer 

att lägga ut är helt enkelt saker som jag vet att kommer att 

uppskattas av 99 % av er Ni andra får helt enkelt skrolla förbi 

såna inlägg 

Bloggmix 2014  http://minbebis.com/blogg/tiobarnsmamma/ 

 

 

48 Vilket tycker du som läsare att är att föredra?  Bloggmix 2014 Borås http://dog-news.net/  

49 Den enda sak som jag tycker att är tråkig med den fantastiska 

pjäsen Se oss!  

Bloggmix 2014 Stockholm http://suzannsexeducator.wordpress.com/ 

 

 

50 Kommer kännas grymt att sitta i en sadel som jag vet att passar 

både Herkules och mig från och med imorgon.  

Bloggmix 2014 Uppsala http://powerpony.blogg.se/ 

 

 

http://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://minbebis.com/blogg/tiobarnsmamma/
http://dog-news.net/2008/08/06/906464/
http://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://powerpony.blogg.se/
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Bilaga 3. Power Pony (https://powerpony.blogg.se/). 

Blogginlägg 1 

 

Något som jag tycker att är väldigt snyggt, men som har vart helt ute ett bra tag är V-

pannband. Tycker det är mycket snyggare än vanliga raka eller svagt böjda, och trots det har 

jag inte ett enda V-pannband. Tror absolut att ett guldigt V swarovski ska införskaffas till 

min prinsessa. Vilket sorts pannband tycker ni är fulast/snyggast? 

 

Blogginlägg 2 

 

Visste du att... 

...jag tänker rida ponny så länge jag kan.  

Struntar i Young rider åren, ponnytiden har man bara en gång! 

...på Måndag/i veckan kommer det antagligen några och provar Trocadero. 

...den bästa fälttävlans-tävlingsplatsen tycker jag att är Mantorp, och den bästa hopp-

tävlingsplatsen är Enköping eller Jumpclub. 

 

Blogginlägg 3 

 

Det har kommit maaaaassor av nya regler i TR fälttävlan! Den "korta" sammanfattningen är 

på ca 36 sidor. 

De flesta ändringarna tycker jag att är väldigt bra, mycket säkerhetstänk är nytt för i år. 

Tänkte sammanfatta ändringarna här på bloggen lite senare, men här har ni några stycken så 

länge! 

- För att kvala till P90 krävs numera tre godkända P80 istället för bara två som det har vart 

tidigare. Det gör dock ingen skillnad för mig och Herkules för vi har redan flera godkända. 

- Kravet på sporrar är borta i alla klasser och i alla tre moment, vilket jag tycker att är grymt!  
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Bilaga 4. Malins Blogg (https://www.malinsblogg.se/). 

Blogginlägg 1 

 

Hej vänner! 

Eftermiddagen har jag spenderat i köket för att laga puréer till Jolie. Det börjar ta sin lilla tid 

att laga maten nu när det är mer än små smakportioner som ska göras. Men det känns alltid 

bra så här i efterhand när allt är klart och fysen full. Idag gjorde jag Makaroner & Köttfärssås 

till henne och det ska bli spännande att se vad hon tycker om den då det blir en ny smak för 

henne. Det blev även en burk med Äpple/Jordgubbspuré då vi hade några jordgubbar kvar i 

kylen sedan igår. Den purén vet jag att går hem hos damen :) 

Jag funderar på att beställa hem några lock till barnmatsburkarna då de som sitter på inte är 

till för att återanvändas. Är det någon av er som prövat locken man kan köpa och tycker ni i 

så fall att dom är bra? Här kan ni se vilka lock det är jag menar. 

 

Blogginlägg 2 

 

Jag tycker att marklyft är en bra övning men får inte riktigt till det rent praktiskt. Så min fråga 

blir: hur gör man ett marklyft med så bra teknik som möjligt? Några tips? 

- Blir du utesluten i två P90 på raken måste du gå ner och rida en godkänd P80 till innan du 

får starta P90 igen. Det är väldigt bra tycker jag, eftersom att det gör det mycket svårare att 

stressa upp en häst som inte är redo i klasserna! 

- Ramlar man av på framridningen måste en av sjukvårdarna gå igenom en och ge klartecken 

att man får starta (oavsett hur illa avramlingen är). Det känns lite surt tycker jag, för ramlar 

man då av precis innan start så missar man starten, trots att man kanske landade på fötterna. 

- Man kommer inte längre få rida i tex tretornstövlar, då stövlarna måste vara helt svarta, helt 

bruna eller svarta med brun topp. Man får inte heller rida med hackamore i hoppmomentet 

längre. 

https://www.malinsblogg.se/
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Svar: Jag håller med dig - marklyft är en toppenövning som dessutom de flesta har stor nytta 

av i vardagen! Dock är det samtidigt en relativt svår övning som ofta kräver viss träningsvana 

och mycket övning. Utan att ha sett dig så är det svårt att ge tips vad du bör tänka på. 

Allmänna tips dock, som alltid när man vill förbättra tekniken i en övning, är att filma sig 

själv för att sedan analysera. Det bästa är såklart att anlita en PT eller Träningsinstruktör som 

kan gå igenom övningen ordentligt med dig. Annars - fråga någon på gymmet som du vet att 

har koll. Kanske be denna visa övningen en gång och även titta på dig? Anordna ett separat 

teknikpass! Nöt, nöt, nöt - övning ger färdighet :) 

 

Blogginlägg 3 

 

Hej vänner! 

Även om jag lagar den mesta maten själv till Jolie så älskar jag att gå och kika i 

barnmatshyllan på Ica Maxi.  Utbudet är ju enormt och det finns mycket smaskigt att välja 

på till de små! Av någon anledning är jag dock en sådan som oftast håller fast vid ett märke. 

T.ex har ju Jolie ätit Nestlés modermjölksersättning vilket har fungerat jättebra. Och då håller 

jag gärna fast vid Nestlés mat så som puréer, välling och gröt. Fråga mig inte varför men det 

känns bäst med ett märke som jag vet att fungerar. Precis som att vi kör MAM's nappflaskor 

och nappar rakt igenom och har gjort så sen start. Känns dumt att ändra ett vinnande koncept 

även om jag vet att det förmodligen inte är någon större skillnad på t.ex Sempers mat. 

Hur som helst, när vi var och handlade sist så var pappan i familjen med och valde mat till 

Skruttan. Jag bad han välja en ny fruktpuré +6 månader så hon skulle få smaka en ny smak. 

Då väljer han HIPP Röda Bär & Äpple med Yoghurt. Lite tveksamt fick han lägga ner den i 

vagnen, hihi :) Dels så var det ju inte Netlés mat och dels hade jag fått för mig att man ska 

vänta med mejeriprodukter ett tag...  

Jaja, det jag vill komma fram till är att jag från och med nu lovar att inte låsa fast mig så vid 

ett märke. Jolie ÄLSKAR nämligen denna för henne nya fruktpuré! Tidigare var favoriterna 

mammas hemmagjorda Jordgubb/Äpplepuré och Nestlés päronpuré. Dessa är slagna med 

hästlängder nu kan jag meddela :) 
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Bilaga 5. Suzann Sexeducator (https://suzannsexeducator.wordpress.com/). 

Blogginlägg 1 

 

Någon som arbetat mycket för att få in sex och samlevnad i särskolan är professor Lotta 

Löfgren Mårtensson, hon har skrivit sin doktorsavhandling i ämnet och även publicerat 

artiklar och böcker på området. Här kan du  lyssna på henne och flera andra om en timme om 

sexualkunskap i särskolan. I programmet och i sina föreläsningar återkommer Lotta Löfgren 

Mårtensson ofta till att när sex och personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

kommer på tal så kommer automatiskt frågan om övergrepp upp. Lotta citerar en ung person 

som säger; ”Andra oroar sig för ont, jag oroar mig för att inget gott ska hända” 

När vi hbt-certifierar olika verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen kommer 

jag ofta in och talar om sexualitet och där får jag kämpa med samma sak. Det finns en vilja 

att alltid tala om den problematiska delen av sexualiteten och oron för övergrepp. Den enda 

sak som jag tycker att är tråkig med den fantastiska pjäsen Se oss! är också att den hamnar 

med tyngdpunkten att motarbeta övergrepp.  

Utbildningsradion har också gjort en riktigt bra serie som heter ”Sexbyrån” och som har gått 

på tv. Det är en programserie i sex delar som  vänder sig till ungdomar i högstadie- och 

gymnasiesärskolan. Sexbyrån innehåller studiosamtal, reportage och dramatiseringar. 

Programmen går att se på UR Play. 

Blogginlägg 2 

 

Som jag redan nämnt ett antal gånger tidigare är jag stolt ledamot i den Snuskiga Akademien. 

För en person som älskar ord och sex så är det verkligen en mycket fröjdefull uppgift att vara 

med och bestämma vilka ord som skall bli godkända. Det behövs minst hälften av Snuskiga 

Akademiens JA-röster för att ett ord skall komma med. 

Till min stora glädje kom tre av mina nominerade ord med. Det var Poonani och Poonani 

Tsunami som jag skrev om här. Dessutom nominerade jag också det fantastiska ordet pantsex 

som jag tror att fanns som månadens glosa i något gammalt nummer av tidningen QX. 

Betydelsen av orden hittas nedan. 

https://suzannsexeducator.wordpress.com/
http://lofgren-martenson.com/
http://lofgren-martenson.com/
http://www.ur.se/Produkter/178075-En-timme-om-sexualkunskap-i-sarskolan
http://www.ur.se/Produkter/178075-En-timme-om-sexualkunskap-i-sarskolan
http://www.ur.se/Produkter/178075-En-timme-om-sexualkunskap-i-sarskolan
http://urplay.se/
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Blogginlägg 3 

 

Pensionärernas Riksförbund (PRO) gick i veckan ut med information att RFSU startar 

rådgivning för äldre både på RFSU-kliniken i Stockholm och genom telefonrådgivning. En 

åtgärd som jag tycker att är fantastiskt bra. Jag är bekymrad över hur vi ser på äldre och sex. 

Emellanåt är jag ute och föreläser och talar med personal på äldreboenden och på geriatriska 

kliniker/avdelningar om äldre och sex, det finns enormt stora behov av kunskap och 

möjlighet att få prata om frågor som uppstår. 

 

 

 

http://www.pro.se/Press/Nyhetsarkiv/Nu-finns-sexualradgivning-for-aldre/
http://www.pro.se/Press/Nyhetsarkiv/Nu-finns-sexualradgivning-for-aldre/
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