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Sammandrag 

De flesta som jobbar med klarspråk är nog överens om att passiva verb är någonting man ska 

undvika i för stor utsträckning men har ingen forskning att luta sig tillbaka på. Den här 

uppsatsens syfte är att ta reda på om det tar längre tid att förstå meningar med passiva verb än 

meningar med aktiva verb. Är så fallet kan det användas som argument till varför man bör 

undvika passiva verb i skrift. Metoden som använts går ut på att visa informanter en bild och 

en mening där de ska svara på om meningen är sann i förhållande till bilden. Informanternas 

svarstid jämfördes och resultatet blev att meningarna med passiva verb tog något längre tid än 

de med aktiva verb. Enligt teorin om konstruktionsgrammatik kan det bero på att 

informanterna förväntade sig en aktiv mening till att börja med men fick veta att verbet var 

passivt mitt i meningen. Då var de tvungna att ändra vem som var objekt i meningen vilket 

kan ha lett till att det tog längre tid att tolka meningen. Utifrån transformationsgrammatiken 

kan en orsak till resultatet vara att aktiva satser har en simplare djupstruktur än passiva. 
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1 Inledning 

Du har med största säkerhet stött på några passiva verbformer när du läst texter, kanske 

framförallt myndighetstexter, lagtexter eller någonting liknande. Ofta tänker du förmodligen 

inte på det men när ett verb passiveras byter subjektet och objektet plats i meningen. Det kan 

bli en aning förvirrande, och kanske tar det till och med lite längre tid att förstå meningen. 

Passiva verb finns av en anledning så de har förstås sina användningsområden, men den 

vanliga rekommendationen ur ett klarspråksperspektiv är att man ska undvika dem förutom i 

vissa fall (Språkrådet 2014:16). De kan bland annat vara användbara när man inte vill eller 

behöver berätta vem det är som utför en viss handling. Passiva verb kan dels ge en opersonlig 

och stel ton, dels göra det förvirrande att hålla reda på vem som gör vad i meningen. Varifrån 

det senare antagandet kommer är inte helt klart och det saknas svensk forskning som bevisar 

det, vilket Åsa Wengelin tar upp i sin artikel om att klarspråksråden saknar belägg (Wengelin 

2015:2). Den forskning som gjorts på engelska är dessutom långt ifrån aktuell med bland 

annat David R. Olson och Nikola Filby som undersökte passiva verb 1972. För att vi ska veta 

om det verkligen är svårare att förstå passiva verb behöver vi svenska, empiriska studier som 

undersöker just det. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om passiva verb gör det svårare för 

läsaren att förstå meningar med hjälp av en metod inspirerad av Olson och Filbys studie 

(1972). Om passiva verbformer i regel tar längre tid att förstå än aktiva verbformer kan det 

vara ett tecken på att de är svårare förstå. Därför kommer jag göra ett experiment som 

undersöker om passiva verb tar längre tid för informanter att tolka eller avkoda. Syftet är 

därför också att ta reda på om aktiva eller passiva verb tar längre tid att förstå. Ytterligare en 

del av syftet är att se om det kan finnas några andra anledningar till hur svår meningen är att 

förstå, närmare bestämt om meningen är sann eller falsk, om meningens aktörer står i de 

positioner de förväntas stå i och om det passiva verbet är bildat med s-passiv eller med 

hjälpverbet bli följt av perfektparticip. 

Frågeställningarna är: 

• Tar det längre tid att förstå passiva än aktiva meningar? 

• Finns det andra faktorer som kan bidra till att satser tar längre tid att avkoda? 
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• Är det skillnad på hur lång tid det tar att förstå olika typer av passiva verb, alltså 

passiva verb bildade med s-ändelse eller de bildade med hjälpverbet bli och 

perfektparticipform av huvudverbet. 

Min hypotes är att de passiva verbformerna kommer att försvåra läsbarheten och alltså ta 

längre tid för informanterna att avkoda. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I den här uppsatsen finns det sex huvuddelar vilka i somliga fall har underrubriker. I den 

första delen beskrivs uppsatsen syfte, frågeställning och allmän information om passiva verb i 

svenska språket följt av ett kapitel om den svenska språklagen. I andra avsnittet presenterar 

jag tidigare forskning i ämnet klarspråk och belyser bristen på forskning inom den här 

uppsatsens forskningsfråga. Därefter, i det tredje avsnittet beskrivs den teoretiska 

utgångspunkten, först transformationsgrammatik och sedan konstruktionsgrammatik. 

Efter teoridelen beskriver jag metoden som använts och hur materialinsamlingen har gått 

till, det är del fyra. I samma avsnitt finns en beskrivning av de fyra faktorerna som har 

undersökts. Efter metodbeskrivningen följer del fem, resultatpresentationen där alla faktorers 

resultat presenteras i tabeller. Därefter följer diskussionsdelen där resultatet har diskuterats i 

förhållande till teorierna om transformationsgrammatik och konstruktionsgrammatik. I det 

sista avsnittet finns en sammanfattning av hela uppsatsen. 

 

1.3 Verb och passiva verb i svenska språket 

I svenska är verb en stor och viktig del av språket. Ett finit verb är grunden i nästan alla 

meningar. Verb kan böjas på många sätt för att ge oss tempus, modus och diates (det vill säga 

aktiv eller passiv form). De olika böjningsformerna kan ge oss olika betydelse såväl som ton 

eller känsla i meningen. Verb är en så kallad öppen ordklass vilket innebär att det inte är 

ovanligt eller svårt att bilda nya verb (Hultman 2003:140), exempel på nya verb som på 

senare tid blivit officiella ord är flossa och dm:a (Språkrådet 2019b). 

På svenska finns det två sätt att bilda passiva verbformer. Det första är med hjälp av s-

passiv. Alla verb kan inte passiveras med s-passiv men transitiva verb kan ofta det, alltså 

sådana som konstrueras med ett objekt. S-passivformerna bildas genom att ta bort verbens 

ändelse -(e)r och sätta dit -s eller -es. Vissa verb har alltid eller nästan alltid en s-ändelse, de 

liknar den passiva s-formen men kallas för deponens, till exempel andas. (Hultman 

2003:154). 
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Passiva verb förekommer i andra språk men just formen med s-passiv är helt unik för de 

nordiska språken (Hultman 2003:154). Jämför man med till exempel engelska finns en passiv 

form som motsvarar svenskas passivering med var + particip (exempelvis ”the car was hit by 

the truck”) men inte s-passiv. 

På svenska kan vi också bilda passiva verbformer med hjälpverb och perfektparticip som 

kongruensböjs med subjektet. Hjälpverben som används är bli eller var. Samma hjälpverb kan 

också användas för att bilda tempus (Hultman 2003:146), därför är det viktigt att hålla koll på 

hur de skiljer sig. Exemplet nedan visar när verben används som huvudverb i kombination 

med ett adjektiv i grundform, vilket ger oss dåtid. För att använda verben bli och var för att 

bilda passiver måste de följas av ett verb i perfektparticip som vi också kan se nedan 

(exemplen är mina egna): 

Hon blev glad (dåtid) Hon var glad (dåtid) Hon är glad (nutid) 

Hon blev kramad (passiv) Hon var kramad (passiv) Jag kramade henne (aktiv) 

 

Vid användning av passiva verb tar man ofta bort agenten, alltså den som utför handlingen i 

en passiv sats, vilket kan skapa en mer opersonlig ton i en text och i vissa fall oklarheter om 

vem som gör det som sker i meningen: 

Vi går igenom ansökningarna löpande Ansökningarna gås igenom löpande 

 

I vissa texter kan det vara en önskvärd effekt men inte alltid, vilket gör det här till en 

bedömningsfråga som inte är helt lätt att förhålla sig till. Även om objektet byter plats i 

meningen och subjektet byts ut mot en agent handlar passiv-frågan snarare om stil än 

språkriktighet eftersom det kan ge texter ett mer formell och distanserat språk 

(Språkriktighetsboken 2005:277). Men att passiva verb gör det svårare att veta vem som gör 

vad i en mening är också en anledning att undvika dem (Språkrådet 2014:16). 

 

1.4 Språklagen 

I Sverige har vi en språklag vars syfte är att alla ska ha rätt att använda och utveckla svenska, 

svenskt teckenspråk och de nationella minoritetsspråken, samt att alla har rätt att använda och 

utveckla sitt modersmål i Sverige. Lagen nämner inte specifika språkvårdsfrågor, såsom 

passiva verb eller nominaliseringar, utan säger att ”språket i offentlig verksamhet ska vara 

vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600 §11). Vad som räknas som vårdat, enkelt och 

begripligt framkommer inte i språklagen men enligt Språkrådet (2019c) innebär det att alla 
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talare av svenska ska kunna tillägna sig offentliga texter. Det innebär att orden ska vara enkla 

att förstå och att den grammatiska uppbyggnaden ska vara enkel och tydlig (Språkrådet 

2019c). 

Vad som räknas som enkel grammatik är inte heller helt självklart men man kan tänka sig 

att det handlar om att ha så få onödiga böjningar som möjligt. Samtidigt blir språket ovarierat 

om vi alltid gör det så enkelt vi kan, därför måste det finnas en balansgång och i vissa fall är 

det tydligare eller mer effektivt att utrycka sig med passiva verb. Det hela är en 

bedömningsfråga som inte är lätt att förhålla sig till. 

Det kan verka onödigt att undersöka vilka meningar som är lättast att förstå när förståelse 

beror så mycket på kontext och andra faktorer, men för att kunna ta beslut som inte bara är 

baserade på språkkänsla är det viktigt att det finns forskning att luta sig tillbaka på. Den här 

undersökningen ska inte användas för att hävda att passiva verb aldrig mer bör användas men 

den kan förhoppningsvis ge mer förståelse om varifrån klarspråkråden kommer och varför de 

behövs. För att få djupare kunskap om alla aspekter i den här frågan behövs mycket mer 

forskning. 

 

2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som gjorts inom klarspråk och bristen på 

aktuell forskning inom min forskningsfråga. 

En stor del av svensk klarspråksforskning finns samlad på språkrådets hemsida (2017b). 

Där listas bland annat rapporter, avhandlingar, artiklar och elevuppsatser. Texterna berör olika 

frågor inom klarspråk, främst myndighetsspråk och domstolsspråk (Språkrådet 2017b). Det är 

ett exempel på att forskningen inom området är relativt utbredd och lättillgänglig. Det som 

saknas bland artiklarna på deras hemsida är forskning som visar varför vi har de klarspråksråd 

Språkrådet ger (Myndigheternas skrivregler 2014:16). 

Det svenska klarspråksarbetet har i regel Språkrådets rekommendationer som grund (Nord 

2011:16). Några av deras källor som man kan vända sig till är Svenska skrivregler 

(Språkrådet 2017a), Myndigheternas skrivregler (Språkrådet 2014) och frågelådan där man 

själv kan söka på eller ställa språkfrågor (Språkrådet 2019a). I Myndigheternas skrivregler 

rekommenderar de att undvika passiva verb förutom i de fall där någonting sker automatiskt 

eller där det är helt oviktigt vem som utför handlingen. Den främsta anledningen till 

rekommendationen är att tonen lätt blir stel med passiva verb men de nämner också att 
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meningen kan bli tvetydig (Språkrådet 2014:16). Språkrådet nämner inga studier som visar att 

det kan vara förvirrande eller svårare att läsa passiva meningar men det är inte heller ett helt 

orimligt antagande att göra eftersom passiva verb i regel får objekt och subjekt att byta plats. 

Innan Språkrådet fanns var det Språknämnden som var den främsta auktoriteten inom 

språkriktighetsfrågor. I Språkriktighetsboken (2005:277–289) hävdar Språknämnden att 

frågan om passiva verb snarare är en fråga om stil än förståelse och att när man använder 

passiva verbformer är det viktigt att ha koll på vad som är subjekt och objekt eftersom de 

byter plats vid en passivering, vilket kan leda till förvirring och gör att levande subjekt kan 

uppfattas som mindre levande. De skriver även att trots att det är en väldigt omdiskuterad 

fråga och att det kan ge texten en stel ton kan passiver användas för att belysa vad som är 

viktigt genom att ”undertrycka information” (Språkriktighetsboken 2005:277). Är det helt 

oväsentligt vem som har utfört en handling är det ju onödigt att ens nämna det, dock kan man 

tänka sig att det kan vara problematiskt att vara otydligt vem som ligger bakom någonting, till 

exempel om det handlar om politiska frågor. 

Även Regeringskansliet rekommenderar ett aktivt språk framför ett passivt (Hedlund 

2006:8) och detsamma gäller klarspråkstestet, en av språkrådets resurser. (Språkrådet 

odaterad:8). 

Vid första anblick är det ingen brist på klarspråksforskning men det finns ändå en lucka, 

det verkar inte som om någon undersökt huruvida passiva verb försvårar läsandet på svenska 

konkret. Det saknas en empirisk undersökning av den kognitiva språkbearbetningen på 

svenska. Dessutom förändras språket ständigt vilket gör att det alltid är relevant att undersöka 

om dagens klarspråksrekommendationer faktiskt bör gälla. 

År 2015 publicerade Åsa Wengelin en artikel som var kritisk mot de svenska 

klarspråksråden där hon understryker bristen på empiriska studier inom det svenska språket. 

Wengelin tar dock upp att det finns engelskspråkiga studier som visar på att det tar längre tid 

att läsa meningar där passiva verb förekommer men hon tar också upp studier som visar att 

det inte är så enkelt eftersom andra faktorer kan påverka. Dessutom säger hon att vi inte kan 

använda informationen från de studierna som grund för svensk språkvård eftersom människor 

med olika modersmål läser likadana strukturer på olika sätt. Wengelin anser även att det krävs 

liknande och mer aktuella svenska studier eftersom de hon nämner i sin artikel engelska är 

från 60- och 70-talen (2015:10f.). 

En undersökning Wengelin tar upp är en av Olson och Filby (1972) som med hjälp av en 

psykolingvistisk metod kom fram till att det tar längre tid att avkoda en passiv mening än en 
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aktiv. Deras metod gick ut på att låta informanter läsa en mening och se en bild och svara på 

om det som stod i meningen skedde på bilden. Det de kom fram till var att passiva meningar i 

snitt tog längre tid för informanterna att förstå och det gjorde även falska meningar. De kom 

också fram till att det gick snabbare att förstå meningar där aktörerna i meningen matchade 

ordningen på bilden (Wengelin 2015:10). Olson och Filbys studie (1972) ligger till grund för 

den här undersökningens metod. Den stora skillnaden mellan min och deras studie är dels 

språket, dels att jag kommer undersöka två olika sorters passiva verb i jämförelse med aktiva 

verb och att mitt experiment kommer gå att utföra på dator vilket gör det möjligt att få fler 

och mer spridda informanter. 

Wengelin beskriver också Shelia Jones studie (1982) som visade att om subjektet var i 

bildens förgrund blev resultatet annorlunda och både Dan I. Slobin (1966) och M.J: Steedman 

och Philip N. Johnson-Laird (1987) visade att meningars sannolikhet också gör skillnad. Hon 

nämner också att Ferranda Ferreira och Charles Clifton (1986) upptäckte att ord med en viss 

laddning eller en viss roll i en hierarki kunde påverka resultatet. Till exempel satte deras 

informanter hellre ord som ”advokat” som den utförande parten (Wengelin 2015:10f.). Alla 

de faktorerna är relevanta att undersöka i framtiden men det får inte plats i den här uppsatsen. 

 

3 Teori 

I det här kapitlet beskriver jag de teoretiska utgångspunkter som används: 

transformationsgrammatik och konstruktionsgrammatik. Teorierna jag har valt att använda 

mig av är inspirerade av Åsa Wengelins artikel (2015). 

Vilken teori som bör användas som grund för psykolingvistiska studier är inte självklart 

eftersom det inte finns en vedertagen teori som fungerar bra för alla. Den teori som enligt 

Wengelin använts mest inom psykolingvistik är transformationsgrammatiken, som tas upp 

nedan, men hon kritiserar den som psykolingvistisk teori. Hon hävdar att teorin inte är gjord 

för att beskriva processen som sker i hjärnan när vi läser meningar. I stället är den gjord för 

att beskriva grammatiska strukturer (Wengelin 2015:13). Konstruktionsgrammatiken är en 

teori som inte har använts lika mycket inom psykolingvistiken men Wengelin beskriver den 

som en teori som skulle passa bra i den här typen av studie (2015:13). 

Viktigt att nämna i den här delen är att aktivering av kontext (i delen om 

konstruktionsgrammatik) inte är att förväxla med aktiva verb. I uppsatsen kommer ordet aktiv 
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alltid handla om aktiva verbformer om det inte tydliggörs att det är just kontexten eller 

någonting annat det handlar om. 

 

3.1 Transformationsgrammatik 

Den teori som oftast används i studier som liknar denna är transformationsgrammatik som 

bland annat Noam Chomsky (1965) har beskrivit (Wengelin 2015:13). Det är en teori som 

skiljer djupstruktur från ytstruktur. Djupstrukturen är grunden till hur meningar bildas och är 

strukturerade och ytstrukturen är det som faktiskt sägs och skrivs, det är ett uttryck för 

djupstrukturen men kan se ut på olika sätt och ligga mer eller mindre nära djupstrukturen och 

djupstrukturen kan vara mer eller mindre simpel. Meningar med aktiva verb ligger närmare 

djupstrukturen och meningar med passiva verb är har en längre och något mer komplicerad 

väg till djupstrukturen. Passiveringar är en så kallad transformation av djupstrukturen. Den 

utgångspunkt man kan ha är att hjärnan behöver lite längre tid på sig att göra om en passiv 

mening till en aktiv för att sedan se vad djupstrukturen är. På så vis får man resultatet att 

passiva meningar är svårare att förstå än aktiva (Wengelin 2015:10). 

Chomsky (1965) beskriver transformationsgrammatiken med hjälp av exempel som jag 

kommer använda mig av för att förklara den här teorin. Han visar en exempelmening som går 

från djupstruktur till ytstruktur och de olika stegen däremellan för att visa hur en mening är 

uppbyggd. 

(1) ”the man who persuaded John to be examined by a specialist was fired” 

(Chomsky 1965:130) 

Exempel (1) är en menings ytstruktur, det vill säga en mening som någon skulle kunna yttra 

vid något tillfälle. Kan man engelska är meningen förmodligen inte så svår att förstå trots att 

verbet was fired (fick sparken) står i passiv form. Exempel (2) visar djupstrukturen i 

meningen i exempel (1). 

(2) the man past persuade John of past fire the S’ man by passive (Chomsky 

1965:129) 

Viktigt att nämna här är att Chomsky inte ställer upp det riktigt på det här viset, utan visar det 

hellre i form av träd, som i exempel (3) och (4). Han delar upp meningen i tre delar: ”The man 

was fired”, ” The man persuaded John” och ”to be examined by a specialist” (1965:128). 

Därför finns det tre separata träd. Jag har valt att bara visa två av de här meningarna eftersom 

den tredje inte hjälper till att förklara skillnaden i djupstruktur hos aktiva och passiva 
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meningar. Meningarna i exempel (3) och (4) fungerar bra för att beskriva teorin för den här 

undersökningen eftersom det är en passiv och en aktiv mening. 

(3) The man was fired 

 

Figur 3.1 Exempel på en passiv mening enligt transformationsgrammatiken (efter 

Chomsky 1965:129) 

Exempel (3) illustrerar den tidigare meningen ”the man was fired” och dess djupstruktur som 

skiljer sig från ytstrukturen, alltså det man i praktiken säger. S:et högst upp står för att det är 

en sats (sentence), NP är en förkortning för nominalfras, triangeln under NP innebär att det 

inte finns mer relevant information att analysera, Aux betyder hjälpverb, VP står för verbfras, 

Det för determinerare, N betyder substantiv och Manner ger här information om att det är en 

passiv mening. 

Det man ser är att hjälpverbet, som i det här fallet är was, hamnar utanför verbfrasen. 

Hjälpverbet visar främst att meningen står i dåtid, vilket markeras med ordet past. På engelska 

krävs också hjälpverbet för att passivera meningen men så är det inte på svenska. Hjälpverbet 

kan dock inte passivera helt på egen hand utan det krävs en passivmarkör, här i form av en 

ändelse på huvudverbet. I exemplet finns passiveringen i verbfrasen, under manner, och 

befinner sig på samma nivå som huvudverbet men det står en bit utanför det som man skulle 

kunna se som grunden i meningen och satsen, nämligen huvudverbet och objektet som är en 

nominalfras. Den viktigaste informationen ligger i verbet fire och objektet the man. Hade man 

bara skrivit verbet och objektet hade det kanske inte gått att veta exakt vad som stod i 

meningen men det hade gått att förstå i stora drag, nämligen att någon får sparken och att en 

man är involverad. 
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Det faktum att verbet är passivt gör att vi vet att det är mannen som får sparken, i stället för 

att det är han som ger någon sparken. Får man bara ett verb och en aktör kan man kanske anta 

att det är aktören som nämns som utför verbet och inte tvärtom. 

Vore det dessutom så att det här var en modell av i vilken ordning vår hjärna läser av saker 

i en mening ser det ut som att informationen om att meningen är passiv hamnar sist, trots att 

det är en verbändelse och borde därför hamna bredvid verbet, men så ser det inte ut i 

modellen. Därför är det inte säkert att man kan använda den här modellen för att förklara hur 

våra hjärnor fungerar när vi läser meningar utan att uppmärksamma att teorin inte är gjord för 

att förklara det. 

 

(4)  The man persuaded John 

 

Figur 3.2 Exempel på en aktiv mening enligt transformationsgrammatiken (efter Chomsky 

1965:129)  

Exempel (4) visar en aktiv mening: ”the man persuaded John”. Här har vi inte bara ett verb 

och objekt utan även subjekt (the man). Att den här meningen står i dåtid ser vi under Aux 

som visar past men i verkligheten är det en preteritumändelse, inte ett hjälpverb. Skulle vi 

bara skriva subjekt, verb och objekt från den här meningen i ordningen det står i trädet skulle 

det bli the man persuade John. Jämför man med den tidigare meningen i exempel (3) blir det 

fire the man. I exempel (4) borde vi alltså lättare kunna förstå meningens huvudbudskap 

eftersom den ligger nära djupstrukturen. 

Wengelin problematiserar transformationsgrammatik som teoretisk utgångspunkt för 

psykolingvistiska studier eftersom den främst är till för att beskriva hur grammatiska 

strukturer är uppbyggda och inte den kognitiva processen som sker i hjärnan när vi tolkar 
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språk (Wengelin 2015:13). Trots att transformationsgrammatiken inte är en optimal teori är 

det rimligt att ha den i bakhuvudet eftersom Olson och Filby (1972), vars metod ligger till 

grund för den här studien, använde sig av den. 

 

3.2 Konstruktionsgrammatik 

Konstruktionsgrammatiken handlar om att se språket som konstruktioner, alltså större enheter 

än enskilda ord. I sin artikel om den bristfälliga klarspråksforskningen i Sverige tar Åsa 

Wengelin upp det som ett potentiellt intressant teoretiskt perspektiv för framtida 

klarspråksforskning. Till skillnad från transformationsgrammatik, som fokuserar på språket 

som system, grundar sig konstruktionsgrammatiken i hur språket används (Wengelin 

2015:14). Joel Olofssons artikel ligger till grund för informationen om 

konstruktionsgrammatik (2016). 

Inom konstruktionsgrammatiken pratar man främst om två grenar som påverkar vår 

förståelse av språk: konstruktion och kontext. I den här uppsatsen är det konstruktionen som 

står i fokus. Tanken är att till exempel ett verb aldrig förekommer isolerat, utan i en 

konstruktion med andra ord, vanligtvis ett subjekt och objekt och vanligtvis i ordningen 

subjekt-verb-objekt. Vår kunskap om hur konstruktioner med verb i vanliga fall ser ut gör att 

vi förväntar oss någonting när vi läser en mening. Passiverar vi verbet får meningen en annan 

konstruktion vilket kan tänkas påverka tiden det tar att förstå meningen. 

För att kunna utgå från konstruktionsgrammatik krävs att vi antar att människan i regel 

förväntar sig en aktiv mening när vi börjar läsa en mening. Det innebär att passiva verb är en 

avvikelse från normen. 

Kontexten är också en viktig del i konstruktionsgrammatiken. I experimentet som beskrivs 

i den här uppsatsen kommer dock alla meningar ha samma kontext vilket gör att det inte 

kommer gå att analysera. Det är dock viktigt att ha kontexten i åtanke när man utvecklar den 

här typen av experiment. Inom konstruktionsgrammatik talar man om aktivering av kontext, 

vilket innebär att man introducerar läsaren till kontexten med exempelvis en rubrik eller 

metatext (Olofsson 2016:374f.). Här kommer kontexten aktiveras för informanterna genom en 

introduktion till experimentet. 

Som tidigare nämnt är det konstruktionen som är där fokus ligger i den här undersökningen 

men det vore intressant att se flera liknande studier med tydlig teoretisk utgångspunkt i 

konstruktionsgrammatiken som helhet, vilket inte får plats i den här studien. 
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4 Metod och material 

I det här avsnittet redogör jag först för metoden som använts och motiverar valen, därefter 

beskriver jag kort hur materialet kommer att samlas in. Sedan följer en förklaring av alla 

faktorer som undersökts i experimentet. 

 

4.1 Metod och material 

Metoden som används här är till stor del inspirerad av Olson och Filbys undersökning (1972) 

som gjordes på engelska. Undersökningen gick ut på att mäta om det tog längre tid att förstå 

en mening med passiva verb än en med aktiva verb. Deras informanter fick först se en bild 

som föreställde en bil och en lastbil där det ena fordonet hade kört in i det andra, därefter fick 

de se en av fyra meningar: 

• ”the car hit the truck”, 

• ”the truck hit the car”, 

• ”the car was hit by the truck”, 

• ”the truck was hit by the car” (Olson & Filby 1972:363). 

Informanterna fick sedan svara på om meningen var sann eller falsk i förhållande till bilden. 

Resultatet blev att de passiva satserna tog längre tid att tolka. 

Bilden och meningarna Olson och Filby använde fungerade bra på engelska men mindre 

bra på svenska eftersom den mest naturliga översättningen skulle vara ”bilen kör på lastbilen” 

vilket inte ger en prototypisk passivering eftersom det innehåller en verbpartikel. Det går 

förstås att översätta det med ”lastbilen träffar bilen” vilket i passiv form blir ”bilen träffas av 

lastbilen” samt ”bilen blir träffad av lastbilen” men ordet ”träffar” passar inte lika naturligt 

som ordet ”krockar” eller ”kör på” och kan ha andra betydelser. Utöver det är orden ”bil” och 

”lastbil” mer lika varandra på svenska än på engelska vilket kan skapa förvirring hos 

informanterna. 

Åsa Wengelin (2015:10f.) beskriver några faktorer som är viktiga att tänka på vad gäller 

förståelsen av aktiva och passiva meningar: 

Satsen ”Pelle jagas av Olle” är reversibel därför att det är lika möjligt att Pelle kan jaga Olle som att 

Olle kan jaga Pelle. I sådana fall tar den passiva satsen längre tid att läsa än sin aktiva motsvarighet. 

Satsen ”Gräsmattan klipptes av roboten” är däremot inte reversibel då sannolikheten att en gräsmatta 

skulle klippa en robot är väldigt liten. I sådana fall tar passivsatsen inte längre tid att läsa. Innehåll och 

tematiska roller spelar i sin tur en viktig roll för vår förståelse av meningar. När det gäller passiva 

satser visade t.ex. Ferreira och Clifton (1986) att i meningar där ord som ”advokat”, ”försvarare”, 

”bevis” och ”undersöker” förekommer föredrar läsare att sätta advokaten som agent och försvarare 

respektive bevis som objekt– och detta oavsett trovärdighet en i själva händelsen som meningen 

beskriver. (Wengelin 2015:10f.) 
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I den här undersökningen är det endast Wengelins beskrivning av reversibla meningar som 

undersöks eftersom det är de språkvårdsrekommendationerna ofta berör. Att inkludera både 

reversibla och icke-reversibla meningar vore en intressant undersökning men tyvärr finns inte 

möjlighet i en uppsats av det här omfånget. De två parterna i experimentets meningar får inte 

heller ha en självklar skillnad i status eftersom även det kan påverka resultatet, som tidigare 

nämnt i delen som tidigare forskning och som citatet ovan beskriver (Wengelin 2015:10f.). 

Exemplet Wengelin tar upp är att ord som advokat tidigare har visat sig ha sådan laddning att 

det lätt får rollen som den utförande parten medan ett ord som den tilltalade rimligtvis får 

motsatt roll, även om det skulle stå tvärtom i en mening (Wengelin 2015:10f.). För att få 

reversibla meningar valde jag att använda mig av människor och för att det skulle vara lätt att 

se skillnad på dem var det en pojke och en flicka, de fick namnen Olle och Stina. Det finns 

förstås risker med att ha en pojke och en flicka eftersom de har en viss status gentemot 

varandra som undermedvetet kan påverka hur informanterna svarar, men i kombination med 

meningen borde det inte vara någon tydlig skillnad i status. I det här fallet hade det varit mer 

riskabelt att benämna parterna i meningarna med yrkestitlar, därför valde jag att ge dem 

vanliga namn. 

Det finns fyra varianter av bilden: 

• Pojken står till höger om flickan och pussar henne, 

• Pojken står till vänster om flickan och pussar henne, 

• Flickan står till höger om pojken och pussar honom, 

• Flickan står till vänster om pojken och pussar honom. 

Det verb som passade bäst var ”att pussa” eftersom det är lätt och tydligt att visa på bild och 

går att passivera på två olika sätt: med hjälp av s-passiv och med hjälp av verbet ”bli” följt av 

verbet ”pussa” i particip. Ett problem som finns med verbet ”pussa” är att det i passiv form 

bildat med S-passiv ser likadant ut som den reciproka formen av verbet (”pussas”). Det kan 

bli förvirrande för informanterna om de tror att det är den reciproka formen av verbet som 

används men i början av experimentet får informanterna svara på sex testfrågor vilket 

förhoppningsvis kommer göra att de ser ett mönster. Mönstret är att meningarnas struktur i 

stort är samma och den enda skillnaden är om verbet är aktivt eller passivt och vem som är 

objekt och subjekt. De meningar som användes i experimentet är: 

• Olle pussar Stina, 

• Olle blir pussad av Stina, 

• Olle pussas av Stina, 

• Stina pussar Olle, 

• Stina blir pussad av Olle, 
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• Stina pussas av Olle. 

Det finns tjugosju kombinationer av bild och mening varav 12 är sanna och 13 falska, en 

tredjedel är aktiva och resten passiva, 11 meningar matchade bilden 16 matchade inte och 

hälften av alla passiva meningar var bildade med s-passiv och hälften var bildade med 

particip. I experimentet får informanterna först en provomgång med sex frågor varefter de får 

svara på tjugo frågor. Både för provomgången och det riktiga testet slumpar experimentet 

ordningen mellan de tjugosju bild- och meningskombinationerna. 

 
Figur 4.1 Exempel på experimentets stimuli 

 

I experimentet samlades informanternas data om huruvida de svarade rätt och hur lång tid det 

tog. I analysen kunde jag se kategorier baserat på vilka frågor som hade passivt respektive 

aktivt verb, vilka frågor som matchade bilden och vilka som var sanna och falska. Jag kunde 

även se vilka av de passiva meningarna bildades s-passiv och vilka som bildades med verbet 

”bli” följt av particip. För att bilden och meningen ska matcha krävs det att aktörerna står i 

samma position på bilden som i meningen. Figur 4.1 är exempel på en bild där meningen inte 

matchar. Det är också ett exempel på en sann mening bildad med s-passiv 

Experimentet går att göra online vilket underlättar materialinsamlingen. Jag kommer 

främst skicka ut det på sociala medier och mejla runt det till bekanta. För att få så många 

spridda svar som möjligt ber jag också bekanta skicka det till vänner och kollegor. Det finns 

inga krav på att ha svenska som modersmål hos informanterna men lägsta åldern för att få 

svara på experimentet är 16. Olika modersmål kan förstås påverka hur bra det går i 

experimentet men eftersom det främst kommer skickas till modersmålstalare av svenska och 

folk som har god kunskap i språket borde det inte påverka resultaten märkbart. Syftet med 

undersökningen är inte heller att undersöka om talare av olika modersmål får olika resultat. 

Därför är det inte relevant att göra någon distinktion mellan resultaten hos de som har svenska 

som modersmål och de som inte har det så länge de kan språket. En stor del av materialet 
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kommer från en gymnasieskola i Stockholm vilket gör att många informanter är unga. De 

läser ett program med språkinriktning vilket också gör att de förmodligen har ett lite större 

språkintresse än många andra. 

Experimentet gjordes med programmet PsyToolkit (Stoet) som i första hand riktar sig till 

psykologer. Experimentet var inbäddat i en enkät som gjordes i samma program. Totalt tog 

hela testet cirka 10 – 20 minuter för informanterna att utföra. I enkäten får informanter skriva 

sin ålder och sitt modersmål. Bakgrundsfrågorna om ålder och modersmål är ingenting jag 

kommer titta närmare på men det kan vara bra att veta om många informanter har ett annat 

modersmål än svenska till exempel, eftersom det kan påverka resultaten. 

Efter enkätdelen börjar experimentet där informanterna först får instruktioner om vad de 

ska göra. Det instruktionerna säger är att de kommer få se en bild och en mening, i de fall där 

det som står i meningen händer på bilden ska de trycka på tangenten ”s” (sant) och i de fall 

det inte gör det ska de trycka på ”f”-tangenten (falskt). Först får informanterna sex 

provomgångar, därefter är det tjugo omgångar. Efter experimentet följer en sista enkätfråga 

där informanterna får ge en kommentar om de har några. Den informationen informanterna 

fick vid experimentet finns som bilaga. 

Vid varje fråga under experimentet har informanterna sex sekunder på sig att svara. Hinner 

de inte svara på sex sekunder går programmet vidare till nästa fråga och svaret registreras då 

som sex sekunder i resultatet. Eftersom uteblivna svar räknas med i resultatet behövs en 

tidsbegränsning som inte är alltför lång. 

Det går inte att se vem som har svarat vad eller hur svaren skiljer sig mellan åldersgrupper 

och modersmål. Det är alltså ett helt anonymt experiment. 

 

4.2 Beskrivning av faktorerna 

I den här uppsatsen kommer en handfull faktorer som kan tänkas påverka hur snabbt det går 

för oss att förstå en mening. Här kommer faktorerna räknas upp och förklaras. 

De fyra faktorer som undersöks är: 

• om meningens verb är aktivt eller passivt, 

• om de passiva meningarna bildas med s-passiv eller hjälpverbet bli följt av 

perfektparticip, 

• om aktörerna i meningen står i samma ordning som på bilden, här beskrivs det som 

att meningen och bilden matchar, 

• om meningen är sann eller falsk. 
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4.2.1 Aktiv eller passiv 

Precis som i Olson och Filbys experiment (1972) är huvudfaktorn som här undersöks 

huruvida verben i meningarna är aktiva eller passiva. Det som sker i en mening som 

passiveras är att subjektet försvinner och i vissa fall tillkommer ett agentadverbial i stället. 

Det som var objekt i den aktiva satsen hamnar först i meningen och tar subjektsform 

(Hultman 2005:234, 238). 

Aktiv: Regeringen (subjekt) lade ner verksamheten (objekt). 

Passiv: Verksamheten (subjekt) lades ner av regeringen (agentadverbial). 

Passiv: Verksamheten (subjekt) lades ner. 

Passiv: Verksamheten (subjekt) blev nerlagd av regeringen (agentadverbial). (Mina 

exempel) 

I det här experimentet kommer alla meningar ha ett objekt och ett subjekt eller agentadverbial. 

 

4.2.2 S-passiv eller hjälpverb med perfektparticip 

Som tidigare nämnt är de nordiska språken de enda som använder sig av s-passiv (Hultman 

2003:154). Eftersom vi har två sätt att passivera meningar på blir det naturligt att undersöka 

båda sätten vilket inte var relevant för Olson och Filby (1973) som bara undersökte 

passivering med hjälpverbet to be (att vara) och perfektparticip. I den här undersökningen 

kommer alla passiva meningar ha både subjekt och agentadverbial eftersom fokus ligger på 

att undersöka om man har svårare att avgöra vem som är objekt och subjekt i den aktiva 

varianten av meningen. 

De passiva meningar som kommer användas är: 

• Olle pussas av Stina. 

• Olle blir pussad av Stina. 

• Stina pussas av Olle. 

• Stina blir pussad av Olle. 

 

4.2.3 Matchar meningen bilden 

Någonting som kan vara en faktor i undersökningen är huruvida meningens aktörer står på 

samma plats i meningen som på bilden. 
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Figur 4.2 Stimuli 17 som visar en mening som inte matchar bilden 

 

 
Figur 4.3 Stimuli 20 som visar en mening som matchar bilden 

 

Den här kategoriseringen är endast baserad på i vilken ordning meningens och bildens aktörer 

står. Figur 4.2 visar en bild som inte matchar meningen och figur 4.3 visar en bild som 

matchar sin menig. Det gör alltså ingen skillnad om meningen är sann, falsk, passiv eller 

aktiv. Hade meningen i figur 4.2 varit ”Olle pussas av Stina” hade den räknats i kategorin 

matchar och hade meningen i figur 4.3 varit ”Olle pussas av Stina” hade den hamnat i 

kategorin matchar inte. 

 

4.2.4 Sann eller falsk mening 

En faktor som spelade stor hos Olson och Filbys undersökning var huruvida meningarna var 

sanna eller falska. Deras resultat var att falska meningar, i snitt, tog längre tid att förstå än 

sanna meningar (Olson & Filby 1972:366). Här är kategoriseringen helt enkelt baserad på om 

det som står i meningen händer på bilden eller inte, när det gör det är hamnar stimuli i 

kategorin sann, om inte hamnar det i falskt-kategorin. 

 

5 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av experimentet. Först ges information om hur många 

svar jag fått in och resultatet på den korta enkätdelen av experimentet. Därefter följer en 

översiktlig genomgång av resultatet på experimentet och sedan en genomgång av varje 
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enskild undersökt faktor. Slutligen finns en sammanfattning av hela resultatet. De aktiva och 

passiva meningarna jämförs i avsnitt 5.2, därefter meningarna som matchade och inte 

matchade i avsnitt 5.3, sedan de passiva bildade med s-passiv och de bildade med particip i 

avsnitt 5.4. I avsnitt 5.5 finns en jämförelse mellan de sanna och falska meningarna. Alla fyra 

av de kommande tabellerna visar medelsvarstid, längsta tid och kortast tid, som i tabell 5.1, 

utöver det finns dessutom medianen av alla svar. 

Experimentet fick 92 svar varav tre informanter inte svarade på en enda fråga utan bara 

väntade ut tiden och de räknas därför inte med. Utöver dem hann fem informanter bara svara 

på ett fåtal frågor. I de fallen har jag valt att räkna med de frågorna de besvarade men inte 

frågorna de väntade ut eftersom man kan anta att det berodde på distraktioner eller bristande 

fokus vilket jag inte vill ska påverka resultatet. I alla andra fall räknades alla svar med, 

inklusive utelämnade och felaktiga svar. Det är totalt 1 733 enskilda svar medräknade i 

resultatet. 

I alla tabeller anges svarstiderna i millisekunder för att det ska gå att läsa av resultaten så 

exakt som möjligt. 

Bland informanterna var 83% i åldersgruppen 16–25 år, 10 % av informanterna var mellan 

31–55 och 7 % var 56–70 år. Att det var så många i den lägre åldersgruppen beror 

förmodligen på att jag tog kontakt med två gymnasieklasser som fick utföra experimentet och 

att jag själv hör hemma i den åldersgruppen och därför har ett yngre umgänge. 

De flesta hade svenska som modersmål men även andra modersmål förekom, främst 

finska, engelska och tyska. Det borde inte påverka resultatet av experimentet på det stora hela 

eftersom det endast var 13 % som hade ett annat modersmål än svenska (87 % hade svenska 

som modersmål). Man kan anta att många av de som utförde testet ändå hade goda kunskaper 

i svenska eftersom testet och instruktionerna var på svenska. 

 

5.1 Översikt av resultat 

I tabell 5.1 finns en sammanställning av alla faktorer som har undersökts samt det totala 

medelvärdet av alla faktorerna tillsammans. Faktorerna, i kolumn 1, står ordnade i stigande 

medelvärde, vilket i sin tur visas i kolumn 2. För att ge ett så representativt resultat som 

möjligt har medelvärdena av alla informanters svarstid för varje enskild stimulus räknats ut. 

Det har gjorts genom att addera alla svarstider för varje enskild fråga i experimentet och sedan 

har det dividerats med antal svar på frågan. Därnäst har alla svar grupperats i kategorierna 
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som finns i tabellen och medelvärdena för varje grupp har räknats ihop på samma sätt som för 

de enskilda frågorna. 

Kolumnerna med den längsta och kortaste svarstiden visar de meningar som hade längst 

medelsvarstid, det är alltså inte den absolut längsta och kortaste svarstiden från enskilda 

informanter. De har räknats ut på samma sätt som medelvärdet, alltså genom att räkna ut den 

genomsnittliga svarstiden för varje fråga i experimentet, skillnaden är att när de delats in i 

kategorier har den stimuli med kortast respektive längst svarstid valts ut från varje kategori. 

Tabell 5.1 Sammanställning av de faktorerna som undersökts och deras medelsvarstid, 

längsta tid och kortast tid, i stigande ordning 

Faktor Medelvärde (ms) Längst tid (ms) Kortast tid (ms) 

Aktiva 2 454,1 2 573,1 2 225,4 

Matchar 2 537,5 2 860,0 2 225,4 

Sann 2 623,6 2 927,3 2 225,4 

Totalt 2 672,1 3 018,7 2 225,4 

Falsk 2 717,2 3 060,2 2 368,1 

Particip 2 744,0 2 994,1 2 478,8 

Passiva 2 748,1 3 018,7 2 436,3 

S-passiv 2 752,8 3 018,7 2 442,8 

Matchar ej 2 764,3 3 018,7 2 443,2 

 

Eftersom tabellen visar resultatet från alla undersökta faktorer, inklusive värdena från alla 

svar sammanlagt (rad 4) sker en del överlappning i vilka svar som är inräknade, till exempel 

ingår meningarna med S-passiv (rad 6) också i kategorien med alla passiva verb (rad 5) vilket 

gör att den längsta svarstiden och den kortaste svarstiden är samma för vissa kategorier, det är 

oundvikligt men skapar inga problem i analysen av resultatet.  

Raden med den totala medelsvarstiden är markerad med fetstil för att den enkelt ska gå att 

hitta. Den kan användas för att se vad som är över och under det generella snittet i den här 

tabellen. Allt som står under den har högre medelsvarstid än det genomsnittliga och det som 

står över har lägre. Dock är det viktigt att ha några saker i åtanke när man jämför det totala 

medelvärdet med övriga kategoriers medelsvarstid. Det ingick dubbelt så många passiva som 

aktiva satser vilket gör att man inte kan tolka in alltför mycket i vilka kategorier som hamnar 

över eller under det totala medelvärdet. Det beror på att det är fler passiva satser medräknade i 

det totala medelvärdet, därför kommer det totala medelvärdet hamna närmare de passiva 

satsernas värde än de aktiva. Förutom det fanns det obalans i antalet meningar som matchade 

och inte matchade där de som inte matchade bilden var fler än de matchande. Det fanns en 

falsk mening mer än sann så det borde inte ha någon stor inverkan men är ändå viktigt att vara 
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medveten om. Vad gäller mängden frågor med s-passiv och passiv med bli och perfektparticip 

är det ingen skillnad i antal. 

I tabell 5.1 kan man se att meningarna med aktiva verb i snitt gick snabbast att svara på. 

Det den kortaste svarstiden i det här fallet visar är att den frågan som hade kortast 

medelsvarstid var en sann mening med ett aktivt verb och som matchade bilden eftersom alla 

de kategorierna har samma tid i kolumn fyra. Efter de aktiva meningarna kommer meningarna 

som matchade bilden, och därefter meningarna som var sanna. De tre är de enda som har 

kortare medelsvarstid än det totala medelvärdet. 

Ordningen efter den totala medeltiden är först de frågorna där svaret var falskt, sedan 

passiva meningar bildade med bli och particip, alla passiva verb, s-passiver och sist de som 

inte matchar. Av den delen av tabellen går att utläsa att meningarna som inte matchar i snitt är 

de som tagit längst tid. Passiva meningar bildade med s-passiv och de bildade med particip 

står på varsin sida av alla passiva verb men skillnaden i deras medelvärde är förhållandevis 

liten, vilket vi kommer kolla närmare på längre fram i det här avsnittet. 

I stort följer den längsta svarstiden ett mönster som är att den kortaste längsta svarstiden 

står högst upp för att sedan succesivt bli högre ju längre ner i tabellen man kommer. De 

passiva meningarna som bildats med particip bryter dock mot det mönstret genom att ha 

kortare längsta svarstid är de falska meningarna. Det kan bero på att den falska meningen med 

längst medelsvarstid både är en mening som inte matchar och en mening bildad med s-passiv, 

vilket är två kategorier som enligt tabell 5.1 kan ta längre tid att läsa. Meningen som bildats 

med particip som tagit längst tid är också en som inte matchar men den är dessutom falsk, 

vilket gör att en av de måste ha tagit längre tid, och det blev den med s-passiv och inte den 

med particip. I övrigt så visar den kortaste och längsta svarstiden i den här tabellen samma 

mönster som medelsvarstiden. Här kan vi också se att den meningen som hade allra längst 

svarstid var en falsk s-passiv som inte matchade bilden. 

 

5.2 Aktiva och passiva verb 

Nedan följer tabell 5.2–5.5 där vi ser en jämförelse mellan de faktorerna som motsvarar 

varandra. Den kolumn som är viktigast i tabell 5.2–5.5 är den längst till höger. Där står 

skillnaden mellan faktorerna i kolumn 2 och 3. Skillnaden har räknats ut genom att det högre 

värdet i kolumn 2 och 3 har subtraherats med det lägre värdet. I det här kapitlet presenteras 

tabell 5.2 som visar skillnaden mellan de aktiva och passiva verben. 
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Tabell 5.2 Jämförelse mellan meningarna som bildats med aktiva respektive passiva verb 

Faktor Aktiva Passiva Skillnad 

Medeltid (ms) 2 454,1 2 748,1 294,0 

Längst tid (ms) 2 573,1 3 018,7 445,6 

Kortast tid (ms) 2 225,4 2 436,3 210,9 

Median (ms) 2 529,6 2 756,7 227,1 

 

I tabell 5.2 ser vi att skillnaden mellan aktiva och passiva verb är störst på rad 2 där vi ser den 

längsta svarstiden. Där skiljer de aktiva och passiva sig med 445,6 millisekunder. Skillnaden 

är också stor om man jämför medeltiden, där är det 294 millisekunders skillnad. Av alla 

tabeller mellan 5.2−5.5 har tabell 5.2 störst skillnad i medeltid av alla kategorier. Som tidigare 

nämnt var det dubbelt så många passiva som aktiva meningar i experimentet eftersom både s-

passiv och passiv med hjälpverb och perfektparticip räknas in i kategorin passiva, men i den 

här tabellen borde inte det göra någon större skillnad på resultatet eftersom det är medeltiden 

av de separata kategorierna som har räknats ut. 

 

5.3 Matchar och matchar inte 

Ytterligare en av faktorerna som undersöktes var om det gjorde någon skillnad om 

meningarnas aktörer i experimentet stod i samma ordning i meningen som på bilden. Alltså 

om meningen till exempel var ”Stina pussar Olle” skulle Stina stå till vänster och Olle till 

höger för att bilden och meningen skulle matcha. I tabell 5.3 ser vi skillnaden i medeltid och 

median mellan meningarna som matchar bilden och de som inte gör det. 

 

Tabell 5.3 Jämförelse mellan meningarna som matchar bilderna inte matchar bilderna 

Faktor Matchar Matchar ej Skillnad 

Medeltid (ms) 2 537,5 2 764,3 226,7 

Längst tid (ms) 2 860,0 3 018,7 158,7 

Kortast tid (ms) 2 225,4 2 443,2 217,8 

Median (ms) 2 368,1 2 756,7 388,6 

 

I kolumn 4, längst till höger, står skillnaden mellan kolumnerna 2 (matchar) och 3 (matchar 

inte). Där ser vi att det är 226,7 millisekunder som skiljer de här faktorerna i snittsvarstid och 

158,7 och 217,8 millisekunder mellan längst respektive kortast svarstid. Den största 

skillnaden syns i medianvärdet längst ner, där är skillnaden hela 388,6 millisekunder, vilket 
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gör att det är den här faktorn som har störst skillnad i medianvärde och näst störst skillnad i 

medelvärde. 

Som tidigare nämnt var det fler frågor som inte matchade bilden, nämligen 16 och det var 

endast 11 i den andra kategorin men det borde inte göra någon skillnad i resultatet eftersom 

det är medelvärde och median vi räknar på. Om något så kan det kanske ha gjort att 

informanterna efter ett tag blev mer vana vid meningarna som inte matchade vilket i så fall 

skulle kunna påverka resultatet något. Men eftersom de bara gick igenom tjugosex frågor och 

inte fick särskilt lång tid på sig att svara är det inte så troligt. 

 

5.4 Passiv med particip och s-passiv 

En av faktorerna som undersöktes var de två sorters passiva verbformer som går att bilda på 

svenska: passiva verb bildade med particip och s-passiv. Medeltiden, längsta tiden, kortaste 

tiden och medianen samt skillnaden mellan de olika passivformerna presenteras i tabell 5.4. 

 

Tabell 5.4 Jämförelse mellan de passiva verben som bildades med bli + perfektparticip och 

de som bildades med S-passiv 

Faktor Particip S-passiv Skillnad 

Medeltid (ms) 2 744,0 2 752,8 8,8 

Längst tid (ms) 2 994,1 3 018,7 24,6 

Kortast tid (ms) 2 478,8 2 442,8 36,0 

Median (ms) 2 709,9 2 764,2 54,3 

 

Den minsta skillnaden ser vi mellan particip-passiv och s-passiv. Skillnaden i medelvärde 

ligger här bara på 8,8 millisekunder. Medianen visar lite större skillnad men även den är minst 

om man jämför med alla andra kategorier som undersökts. Enligt siffrorna här är det här den 

faktorn som har minst påverkan på hur lång tid det tar att tolka en mening. Värt att nämna vad 

gäller den här kategorin är att det egentligen är en underkategori, båda faktorerna i tabell 5.4. 

är en del av kategorin passiva verb, vilket kan förklara att skillnaden är mindre. Det är därför 

inte säkert att det passar att jämföra den här kategoirn med andra kategorier. 
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5.5 Sant och falskt 

Den sista undersökta faktorn som presenteras här är om meningarna var sanna eller falska. 

Som tidigare faktorer presenteras medeltiden, längst tid, kortast tid och median av båda 

faktorerna och skillnaden mellan dem presenteras i kolumnen längst till höger. 

 

Tabell 5.5 Jämförelse mellan meningarna som var sanna och falska 

Faktor Sann Falsk Skillnad 

Medeltid (ms) 2 623,6 2 717,2 93,6 

Längst tid (ms) 2 927,3 3 060,2 132,9 

Kortast tid (ms) 2 225,4 2 368,1 142,7 

Median (ms) 2 693,6 2 756,7 63,1 

 

Skillnaden mellan de sanna och falska meningarna är på den lägre sidan, framförallt medianen 

men även medeltiden har mindre än 100 millisekunder i skillnad. Tittar man på medianen är 

skillnaden 30 millisekunder mindre. Det är den fakorn med näst minst skillnader av alla fyra. 

Om man sammanfattningsvis jämför tabell 5.2, 5.3, 5.4 och 5.5 kan man se att den största 

skillnaden i medeltid finns mellan de aktiva och passiva meningarna, därefter har vi de som 

matchar eller inte matchar, sen de sanna och falska meningarna och sist är skillnaden mellan 

s-passiv och passiv med particip. Kollar man endast på medianen ser vi samma ordning. 

Skillnaden mellan längst svarstid är också störst mellan aktiva och passiva meningar, som vi 

ser i tabell 4.3. Den skillnaden är på 445,6 millisekunder vilket är betydligt mer än i de övriga 

tabellerna. Största skillnaden av kortast svarstid har vi i tabell 5.3 som visar de matchande och 

inte matchande meningarna. Tabell 5.4 visar minst skillnad i alla kategorier. 

Det är viktigt att inte lägga alltför mycket betydelse i skillnaden mellan de olika faktorerna 

som vi ser i tabell 5.2–5.5. Det gäller framförallt skillnaden mellan s-passiv och passiv med 

particip i tabell 5.4 som inte kan jämföras med de andra faktorerna, utan endast med passiva 

verb eftersom det är en underkategori av passiva verb. Det är också viktigt att ha det i åtanke i 

tabell 5.1 som är en sammanställning av alla faktorerna. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Tabell 5.6 är färgkodad för att vara extra tydlig med vilka mönster som finns. Stimuli där 

meningar bildade med s-passiv är markerade med orange färg och passiv bildad med particip 
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är grön, de aktiva meningarna är vita. I tabellen visas alla stimuli som använts, dess 

bakgrundsinformation och i kolumnen längst till höger står medelsvarstiden för dem. Tabellen 

är ordnad efter medelsvarstiden i fallande ordning vilket gör att man kan se om det är övervikt 

av någon kategori någonstans. 

 

Tabell 5.6 Sammanställning av alla stimuli 

Stimuli 

(nr) Aktiv/passiv 

 

Particip/S-

passiv Sann/falsk 

Matchar/matchar 

ej 

Medelvärde svarstid 

(ms) 

6 Aktiv - Sann Matchar 2 225,4 

9 Aktiv - Falsk Matchar 2 368,1 

12 Passiv S-passiv Sann Matchar 2 442,8 

18 Aktiv - Falsk Matchar ej 2 443,2 

11 Passiv Particip Falsk Matchar 2 452,5 

20 Passiv S-passiv Falsk Matchar 2 454,5 

7 Passiv Particip Sann Matchar 2 478,8 

8 Aktiv - Falsk Matchar ej 2 529,6 

4 Aktiv - Sann Matchar 2 501,6 

24 Aktiv - Sann Matchar ej 2 538,0 

10 Aktiv - Sann Matchar ej 2 573,1 

14 Passiv Particip Falsk Matchar ej 2 666,8 

2 Passiv Particip Sann Matchar ej 2 693,6 

5 Passiv S-passiv Sann Matchar 2 700,9 

27 Passiv Particip Sann Matchar 2 702,3 

3 Passiv S-passiv Sann Matchar ej 2 710,3 

23 Passiv Particip Falsk Matchar ej 2 717,5 

16 Passiv S-passiv Falsk Matchar 2 732,5 

17 Passiv S-passiv Sann Matchar ej 2 764,3 

19 Passiv S-passiv Falsk Matchar ej 2 795,9 

21 Passiv S-passiv Sann Matchar ej 2 848,2 

1 Passiv Particip Falsk Matchar 2 860,0 

22 Passiv Particip Sann Matchar ej 2 927,3 

13 Passiv Particip Falsk Matchar ej 2 947,3 

26 Passiv Particip Falsk Matchar ej 2 994,1 

25 Passiv S-passiv Falsk Matchar ej 3 018,7 

15 Passiv S-passiv Falsk Matchar ej 3 060,2 

 

I tabellen ser vi ett tydligt mönster där alla de aktiva verben är i den övre delen av tabellen 

medan den nedre delen av tabellen endast visar passiva verb. Undantaget är stimuli nummer 

12, 20, 7 och 11 som alla är högre upp än de andra passiva meningarna. Det de fyra har 

gemensamt är att meningarna matchar bilden de presenterades med vilket kan ha påverkat. 

Det finns inga stimuli som både är passiva och inte matchar i den översta delen av tabell 5.6. 

De aktiva meningarna som kommer längre ner i tabellen är främst sådana där bilden och 
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meningen inte matchar. Kollar man uppifrån och ner blir det fler och fler meningar som inte 

matchar bilden längre ner. 

Av tabell 5.6 att döma går det inte att se ett tydligt mönster i om s-passiv eller passiv med 

bli + particip tar längre tid att avkoda. De som tagit längst tid har varit passivformerna bildade 

med s-passiv men det ser ganska jämnt fördelat ut längst ner i tabellen. Däremot ser vi tydligt 

att meningarna som inte matchar bilden tar längst tid att avkoda om man utgår från vilka som 

är längst ner i tabell 5.6. Samma mönster ser vi om vi bara tittar på de aktiva verben, där är de 

flesta meningar som matchar bilden högt upp i tabellen och de som inte matchar blir vanligare 

längre ner. Det är några fler falska meningar längre ner i tabell 5.6 vilket kan visa på att de tar 

längre tid än sanna meningar men mönstret är inte så tydligt att det går att säga säkert bara 

utifrån den tabellen. 

Någonting som inte syns i någon av tabellerna är hur mycket rätt respektive fel 

informanterna svarade. Det var några fler felaktiga svar bland frågorna med passiva meningar 

men skillnaden är så liten och kräver så många decimaler att det inte är värt att visa i 

tabellerna. I stort var informanterna duktiga på att svara rätt så de felaktiga svaren drunknade i 

alla rätta svar och tas därför inte upp vidare i uppsatsen. 

 

6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras varför resultaten ser ut som de gör kopplat till de teorier jag 

utgått ifrån: transformationsgrammatik, konstruktionsgrammatik och tidigare forskning. 

Det går att problematisera transformationsgrammatik som teori i den här undersökningen 

eftersom den inte är gjord för att beskriva hur hjärnan uppfattar meningar (Wengelin 

2015:13), men eftersom det beskriver meningars underliggande grammatiska struktur kan det 

ändå finnas samband man kan dra utifrån resultaten med transformationsgrammatik som 

teoretisk grund. 

Tittar man på exempel (1) och (2) ser man en aktiv och en passiv menings djupstruktur. 

Exemplen kommer från Noam Chomsky (1965:129) och de är inte helt perfekta 

representationer av meningarna i det här experimentet eftersom de är på engelska och inte står 

i nutid, men trots det ger de en bra bild av vad skillnaden mellan aktiva och passiva meningar 

är enligt transformationsgrammatiken. Eftersom s-passiv inte finns på engelska är det bara 

passiv med particip som finns representerad här men principen är densamma. Exempel (1) 

visar den aktiva meningen ”The man persuaded John” och exempel (2) visar den passiva 
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meningen ”The man was fired”. Båda meningarna står i dåtid vilket också gör att de inte 

representerar experimentets meningar perfekt men exemplen är ändå tillräckligt lika för att 

pröva teorin eftersom tempuset enkelt går att bortse ifrån. 

(1)  The man persuaded John 

 

Figur 5.1 Exempel på en aktiv mening enligt transformationsgrammatiken (efter Chomsky 

1965:129) 

 

(2) The man was fired 
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Figur 5.2 Exempel på en passiv mening enligt transformationsgrammatiken (efter 

Chomsky 1965:129) 

 

Som tidigare nämnt är inte de här träden till för att beskriva i hur vad som sker i hjärnan när vi 

läser saker men om vi utgår från att det kan användas till det skulle man anta att ju fler steg 

ner någonting ligger i trädet, desto längre tid tar det för vår hjärna att uppfatta det när vi läser 

en mening. Det verkar dock inte särskilt troligt. Tittar man på exempel (1) skulle det innebära 

att vi fick veta att meningen stod i dåtid innan vi fick veta själva huvudverbet, vilket inte är 

möjligt eftersom preteritumformen på den meningen bildas genom en ändelse på huvudverbet.  

Det skulle också kunna vara så att det som står längst till vänster är det vi får reda på först 

men inte heller det fungerar eftersom vetskapen om att meningen i exempel (1) står i 

preteritum kommer före huvudverbet även i den ordningen är det inte möjligt på det sättet 

heller. 

Den slutsats som går att dra av transformationsgrammatiken är att om en mening helt 

enkelt har enklare djupstruktur kan det gå snabbare att förstå meningen. Alltså ju färre rent 

grammatiska ord och ändelser som finns i djupstrukturen, desto lättare är den att förstå. Det 

ideala verbet för en lättläst mening bör enligt den här teorin därför stå i nutid och aktiv form. 

Det modellen inte kan förklara är varför s-passiv tog längre tid för informanterna i det här 

experimentet att förstå än passiv bildat med perfektparticip. En anledning till att passiver med 

particip går snabbare att avkoda än de bildade med s-passiv kan vara att man får en extra 

ledtråd till att det kommer en passiv verbform senare i meningen, och ledtråden är hjälpverbet 

blir. Det är inte självklart att det följer ett passivt verb efter blir men det ger oss ändå vetskap 
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om att det kan komma ett passivt verb senare i meningen, vilket man inte får vet när det är 

bildat med s-passiv. Den förklaringen kan man få fram om man utgår från 

konstruktionsgrammatiken men meningar med s-passiv och meningar bildade med 

perfektparticip har likadan djupstruktur vilket gör det svårt att förklara med hjälp av 

transformationsgrammatik. 

En annan faktor som kan påverka varför s-passiv tog längre tid är att verbet ”pussa” som 

användes i det här experimentet också kan vara en reciprok form.  

Skillnaden mellan passiva verb bildade med perfektparticip och s-passiv endast var 8,8 

millisekunder i den här undersökningen, vilket kanske tyder på att de olika typerna av 

passiver är mer lika varandra än olika. Dock måste ändå den skillnaden som finns 

uppmärksammas. Som tidigare nämnt är det en underkategori av passiva verb och skillnaden 

mellan dessa kategorier kan därför inte direkt jämföras med skillnaden mellan övriga 

kategorier. 

För att kunna använda transformationsgrammatiken som en valid teori krävs mer forskning 

som undersöker olika sorters verb. Till exempel om verb i preteritum tar längre tid än verb i 

presens eftersom böjda verb ger en mer komplicerad djupstruktur. Förmodligen är det så att 

någonting som påverkar vad som är objektet och subjekt, såsom passiva verb, påverkar mer 

än någonting som endast påverkar tempus men det är svårt att bevisa med 

transformationsgrammatiken. Det krävs fler undersökningar för att avgöra om 

transformationsgrammatiken fungerar för att beskriva det här fenomenet. 

Går vi till konstruktionsgrammatiken finns en potentiell förklaring till varför vi har fått det 

här resultatet. Tar vi till exempel meningen ”Olle pussar Stina” är det inga problem att veta 

vem som har gjort vad. Redan vid första ordet tänker vi att det är Olle som utför handlingen 

vilket stämmer överens med resten av meningen. Vore meningen i stället ”Olle pussas av 

Stina” börjar våra förväntningar på samma sätt när vi hör att meningen inleds med Olle, 

varefter det tar ganska lång tid innan vi får reda på att det faktiskt är en passiv sats och måste 

ändra hela uppfattningen om meningen. Är den passiva verbformen bildad med bli och 

particip får man reda på att verbet kan vara passivt redan vid början av det finita verbet ”bli”, 

medan om det är bildat med s-passiv får vi inte reda på detta förrän sista bokstaven i verbet. 

Det kan vara en förklaring till varför det tog lite längre tid att förstå s-passiver än de bildade 

med perfektparticip. 

Med den förklaringen behöver inte verb som står i dåtid försvåra läsningen vilket var fallet 

med transformationsgrammatiken. Anledningen är att det inte enbart handlar om verbets 
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komplexitet utan det faktum att vi får reda på att subjektet och objektet byter roll mitt i 

meningen, vilket gör att vi måste tänka om. Antar man att den konstruktion vi förväntar oss i 

regel alltid är en ”subjekt-verb-objekt”-konstruktion kan en slutsats utifrån 

konstruktionsgrammatiken vara att man måste tänka om när det sedan visar sig att meningen 

har en annan konstruktion. 

Olson och Filby hävdade att en anledning till att passiva meningar tog längre tid att förstå 

är helt enkelt att de är längre (1972:370). Det är absolut något som skulle kunna påverka 

eftersom långa meningar också kan tänkas påverka läsbarheten. Men skillnaden i längd 

mellan aktiva meningar och passiva med hjälpverb och particip är så liten att inte är rimligt att 

det är den största anledningen till resultatet. S-passiv tog längst tid att förstå av 

passivformerna och den är ungefär lika lång som den aktiva formen, vilket talar emot att 

meningslängden har någon betydelse i det här fallet. 

Det är också viktigt att komma ihåg att meningar nästan aldrig är så enkla som ”Olle 

pussar Stina”, utan ofta används olika typer av verb och ord med underliggande laddning som 

kan påverka vad man tänker när man läser meningen, ord som advokat eller målsägande har 

redan en roll enligt vår uppfattning som kan påverka hur vi läser meningen (Wengelin 

2015:10f.), men även här krävs mer forskning. Oftast är meningar mer grammatiskt och 

innehållsmässigt mer komplexa. Dessutom förekommer meningar nästan aldrig självständigt 

som i det här experimentet, de är ofta en del av en längre text. 

Någonting man kan fråga sig är om några hundra millisekunder över huvud taget har någon 

betydelse. Det är omöjligt att veta hur många millisekunder som spelar roll men eftersom 

resultatet stämde överens med hypotesen är det rimligt att utesluta att det berodde helt på 

slumpen. Hur många sekunder en optimal lättläst mening i snitt tar för en människa att läsa 

går inte att svara på med den här undersökningen men är någonting som vi skulle behöva veta 

mer om för att kunna tolka mina resultat på djupet. Det skulle behövas undersökningar av fler 

faktorer, såsom nominaliseringar, preteritum och dessutom naturliga meningar från riktiga 

texter satta i sin kontext. Det bästa vore att undersöka mer naturliga meningar från riktiga 

texter. 

 

6 Sammanfattning 

Genom att använda en metod inspirerad av Olson och Filby (1972) har jag undersökt om det 

tar olika lång tid att förstå meningar med aktiva och passiva verb. Syftet var att undersöka om 
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passiva meningar tar längre tid eftersom ett vanligt klarspråksråd är att undvika passiva verb 

eftersom de kan skapa förvirring kring vem som är subjekt och objekt i meningen. Skulle 

resultatet bli att det tar längre tid att förstå en mening med ett passivt verb kan det tyda på att 

klarspråksrådet stämmer. 

Förutom passiva och aktiva verb ingick andra faktorer i undersökningen: huruvida 

meningarna var sanna eller falska, om de aktörerna i meningen stod i samma ordning i 

meningen som på bilden och om det passiva verbet var bildat med hjälpverbet bli och 

huvudverbet i perfektparticip eller s-passiv. 

Resultatet blev att passiva verb påverkar hur lång tid det tar för oss att läsa av meningar. 

Den faktorn som påverkade tiden mest var huruvida meningarna var passiva eller aktiva, där 

de passiva i snitt tog längre tid att avkoda än de aktiva. Även faktorn om meningarna 

matchade bilden eller inte spelade stor roll i resultatet där de frågorna där meningen och 

bilden inte matchade tog längre tid att avkoda. 

Den teorin som bäst kunde beskriva varför vi fick det resultatet är 

konstruktionsgrammatiken. Med den som utgångspunkt kan en anledning till resultatet vara 

att vi förväntar oss en aktiv konstruktion när vi först hör vad vi tror är subjektet och sedan 

verbet. När vi sedan får höra att det finns en s-ändelse på verbet måste vi tänka om. Då är det 

vi hörde först inte längre subjekt, utan objekt. Eftersom vi får veta att verbet står i passiv form 

så pass sent i meningen tar det lite längre tid för oss att tänka om. För meningar bildade med 

hjälpverb och perfektparticip går det lite snabbare eftersom vi får veta att det verbet kan stå i 

passiv form tidigare i meningen. 

Transformationsgrammatiken kan också användas för att förklara resultatet men det behövs 

mer forskning för att säkerställa att den teorin verkligen stämmer. Teorin där är då att ju 

simplare djupstruktur en mening har, desto snabbare går den att förstå. Det skulle dock 

innebära att meningar i preteritum också tar längre tid än meningar som står i presens vilket är 

möjligt. Det går inte att säga med säkerhet om så är fallet utifrån den här undersökningen, 

alltså finns här potential för ytterligare studier i ämnet med transformationsgrammatik som 

teoretisk grund. 
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Bilaga – Informanternas information och stimuli 
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