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Abstract
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This thesis deals with different types of subordinate clauses in Scandinavian and English, e.g. rel-
ative clauses and subordinate wh-questions, that all share the characteristic of having a visible or
invisible constituent in a pre-complementizer position (spec-CP). The pre-complementizer con-
stituent, the subject or a non-subject, is sometimes followed by a complementizer (in C-). In Eng-
lish for example, that is used in t/;a/-relatives: obligatorily after an invisible subject, otherwise
optionally.

Swedish uses the complementizer att ('that') in r/zat-clauses, but another complementizer, som,
in various subclauses with a pre-complementizer constituent. For this reason, the different kinds
of subclauses that are focused on in this study are captured by the term som-clauses. The problem
in focus is the question of why a complementizer like som or that is obligatory in some
som-clauses, optional in others, and in still others (such as pronoun-headed relatives) would be
ungrammatical.

The analysis of the som-clauses is carried out within a principle- and parameter-based frame-
work. Initially, a split CP is proposed, offering a specific projection for the fronted constituent in
som-clauses and for the complementizer som. That on the other hand is placed in a lower projec-
tion, an organisation supported by the combined use of som and at ('that') in relatives in collo-
quial Danish.

The different positions of som and that indicate a functional diversity as well. This in turn has
provided a clue to the further analysis, which is also founded on two basic assumptions: 1) a
fronted invisible constituent has to be formally identified and 2) every clause has to be typed, for
instance as a declarative or an interrogative. Som is primarily associated with the former function,
since it is used exclusively in subclauses with fronted constituents, whereas that is a (declarative)
clause type complementizer.

Contextual identification of a fronted invisible constituent and of clause type may in some
cases permit omission of som and that. Evidently, there is no general demand for an explicit sub-
ordinator in subclauses. However, the obligatory use of som in Mainland Scandinavian after (vis-
ible) subjects in embedded wh-questions points to a need of a subordinate feature in some cases.

Key words: relative clauses, embedded wh-questions, clefts, complementizers, complementizer
omission, subject - non-subject asymmetries, split CP, Swedish, Scandinavian, English.
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Förord

The fish that swims upstream also reaches the sea.

Ovanstående »kinesiska» ordspråk förekom för ett antal år sedan i ett eng-

elskspråkigt kåseri i Upsala Nya Tidning. Det tilltalade mig omedelbart, inte
för att det innehåller en som-sats, utan för sin absurda logik, som har skänkt
mig en viss tröst genom åren då arbetet med avhandlingen av olika skäl drog
ut på tiden. Att doktorera är på många sätt som att simma uppströms. Nu har
jag emellertid äntligen nått havet, något jag sannolikt inte klarat utan stöd och
hjälp från en rad personer, vilka det följaktligen är tid att tacka.

Först och främst vill jag naturligtvis nämna mina båda handledare. Mats
Thelander fick mig »på halsen» när jag antogs till forskarutbildningen vid
Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Mats har, trots att han inte själv
sysslat med generativ grammatik, inte bara tappert stått ut under alla år, utan
också med hjälp av sin allmänna begåvning och säkra språkkänsla läst och för-
bättrat texten efterhand. Christer Platzack i Lund ställde på ett tidigt stadium
upp i egenskap av ämnesexpert som min biträdande handledare. Christers
första stora insats var att involvera mig i projektet »Relativa bisatser och andra
satsvärdiga modifierare i de nordiska språken» med stöd av dåvarande Huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR. Det gav mig möjlighet
att fortsätta forskningen på halvtid under tre år (1998-2000) då doktorand-
tjänsten löpt ut. Min tacksamhet gentemot Christer och HSFR i detta stycke är
omätlig; det är oklart om jag kunnat fullfölja doktorerandet utan detta rent eko-
nomiska stöd, och min avhandling kan delvis ses som en något senkommen av-

rapportering av nämnda projekt. Christer har i övrigt alltid läst mina kapitel-
utkast snabbt, konstruktivt och engagerat - och prestigefritt när jag kritiserat
sådant han själv skrivit. Både Mats och Christer vill jag tacka för att de alltid
utstrålat tilltro till min förmåga att gå iland med den uppgift jag föresatt mig.

Jag vill också rikta ett tack till dem som medverkat till att jag vid olika till-
fällen erhållit extra ekonomiska bidrag i form av Humanistiska Vetenskaps-
Samfundets stipendium för doktorander eller nydoktorer, stipendium ur Otto
von Friesens stiftelse samt forskningsmedel ur Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård.

Under många år har personer i min närhet med andra modersmål än svenska
agerat informanter och diskuterat sina språk med mig. Deras beredvillighet att
dela med sig och att lägga annat åt sidan närhelst jag dykt upp har varit nästan
rörande; min tacksamhet är oerhörd. Följande personer (i bokstavsordning) har
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varit mest utsatta: Richard Glover, Lise Horneman Hansen, Donald Mac-
Queen, VeturliÖi Öskarsson, Hyeon-Sook Park, Olaug Rekdal, Thorgunn Snae-
dahl, Orla Vigs0 S0rensen och Påll Valsson. Donald MacQueen har dessutom
ställt upp på kort varsel och språkgranskat den engelska sammanfattningen.
Orla Vigs0 förmedlade också kontakten till Rita Therkelsen vid Roskilde Uni-
versitetscenter; jag hade under en period av avhandlingsarbetet en givande
e-post-diskussion med Rita om relativsatser i svenskan och danskan - tack
också för den!

En extra stor guldstjärna vill jag ge doktorandkollegan Lena Bergström som
under slutskedet ställde upp och läste »light-versionen» av avhandlingen, dvs.
kapitlen 1^4- och 9. Jag önskar varje avhandlingsskrivare en läsare med Lenas
positiva sätt att ta sig an en sådan uppgift. Jag är också väldigt glad över att min
man, Lars Wollin, i korrekturstadiet tog sig tid till en noggrann läsning av
samma kapitel och därvid kunde bidra med ytterligare värdefulla synpunkter.

Till vänner vid och utanför institutionen som gjort livet roligare än det an-
nars hade varit riktar jag ett kollektivt tack. Inte minst avser detta medlem-
marna av doktorandföreningen vid institutionen, vars uppsluppna samman-
komster jag kommer att sakna. Till dem jag ändå särskilt vill framhålla hör Re-
nate och Sonja, som jag i tur och ordning har delat arbetsrum med under senare
år. Tack för gott kamratskap och glada skratt! Mina vänner Dan och Margareta,
som på det mest självklara sätt har tagit emot mig i sitt hem i Lund så fort jag
satt min fot i stan, är värda ett särskilt hedersomnämnande. De har bestått mig
goda middagar och trevlig samvaro samt besparat mig dryga hotellräkningar.

Mina dagars upphov har jag naturligtvis att tacka för mycket. I detta sam-
manhang vill jag särskilt framhålla att de under längre och kortare perioder
gjort ovärderliga insatser som morföräldrar åt Johan, Axel och Erik. De senare
hade då och då varit värda en roligare mamma, men jag hoppas att ni nu gläder
er med mig åt att boken är färdig.

Den som står mig allra närmast, Lasse, har emellertid mer än någon annan
fått känna av baksidan av doktorerandet. Detta har han hanterat på bästa sätt,
nämligen genom att ständigt försöka övertyga mig om att jag är »vacker, ge-
nomklok, lagom tjock och i mina bästa år». Fortsätt med det!

Vid havet i nyponrosens tid
(Steninge i Halland, sommaren 2002)

Ulla Stroh-Wollin



1. Inledning

1.1 Vad är en som-sats?

Svenska språket uppvisar en rad olika bisatstyper i vilka man finner, eller kan
finna, partikeln som. I första hand kanske vi förknippar som med de vanliga re-
lativsatserna, exemplifierade med (la) nedan, men som förekommer också
t.ex. i bisatser i utbrytningskonstruktioner som i (lb), i frågebisatser som inleds
med interrogativt subjektspronomen som i (lc) och i en del komparativa bisat-
ser, t.ex. (ld).

(1) a. Alla studenter som har sökt till kursen kommer att antas.
b. Det var inte hans mamma som lärde honom att dansa.
c. Gissa vem som får Nobelpriset!
d. Bordet kostade inte så mycket som jag hade förväntat.

Ursprungligen användes som enbart som komparativ partikel och den återfinns
i komparativa bisatser så långt tillbaka man kan följa källorna i alla de nordiska
språken. Samtliga nordiska språk använder numera som även i relativsatser och
(med undantag av danskan) i varierande omfattning i en del andra bisatser.1
Detta bruk är emellertid sekundärt, och att döma av andra närliggande språk är
det inte alls självklart att komparativa och t.ex. relativa bisatser uppvisar
samma ytliga likhet som de gör i de nordiska språken. Här kan det vara tillräck-
ligt att anföra en relativsats och en komparativ bisats på engelska som järn-
förelse, se (2a-b).

(2) a. All students who/that have appliedfor the course will be admitted,
b. The table didn't cost as much as I had expected.

Men även om spridningen av den ursprungligen komparativa partikeln till
andra typer av bisatser inte följer av någon mer eller mindre universell lag, så
bör den ändå vara begriplig. Man förväntar sig alltså någon minsta gemensam
nämnare. En sådan, menar jag, föreligger i satsernas strukturella likhet, och
därmed är vi inne på det viktigaste av de två kriterier som utmärker sådana bi-
satser som detta arbete handlar om, som-satserna.2 Den grupp bisatser som jag
har valt att kalla som-satser uppvisar nämligen strukturell likhet i det att de in-
leds med en synlig eller osynlig s.k. satsbas. Vad som avses med detta förklaras
nedan.

1 I isländskan har partikeln formen sem och i färöiskan sum.
2 Av skäl som jag återkommer till i slutet av detta avsnitt kursiveras inte förleden i termen
som-sats.
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Termen satsbas har introducerats av Svenska Akademiens grammatik
(SAG)3 som beteckning för satsled (med satsdelsfunktion) som inleder vissa
typer av satser. Satsbasen i en huvudsats överensstämmer med vad som ofta
(efter Diderichsen 1946) kattas fundament och utgörs alltså av det led som i hu-
vudsatsen föregår det finita verbet. De flesta huvudsatser utom s.k. ja/nej-
frågor och imperativiska meningar har satsbas. Den traditionella grammatiken
har däremot inte haft någon term, motsvarande fundament, för satsled med
satsdelsfunktion som inleder bisatser och föregår en eventuell subjunktion. Jag
finner termen satsbas praktisk för detta behov och använder mig av den fort-
sättningsvis.

Till skillnad från vad som gäller huvudsatser kan man inte säga att bisatser
i regel har satsbas. En del bisatser inleds med satsbas, som i vissa fall följs av
en subjunktion, men många bisatser saknar satsbas. Dessa senare inleds i regel
av en subjunktion.4 Bisatserna i (3a-b) nedan är satsbasinledda, bisatserna i
(3c-d) subjunktionsinledda.

(3) a. Hon vet inte vem som kommer idag.
b. Hon vet inte när han kommer.
c. Hon vet inte att han kommer idag.
d. Hon vet inte om han kommer idag.

I bisatser utan satsbas följer alla satsled efter subjunktionen i en viss ordning
med subjektet först, medan bisatser med satsbas har ett satsled (subjektet eller
något annat) före en eventuell subjunktion och övriga satsled efter, jfr ovan.

Den strukturella skillnaden mellan bisatserna i (3a-b) å ena sidan och dem i
(3c-d) å den andra kan tydliggöras genom den vertikala uppställningen i (4).
De vänsterriktade pilarna i (4a-b) markerar att subjektet resp. adverbialet åter-
finns i satsbaspositionen, jfr (4c-d) där alla satsled följer efter subjunktionen.
I (4b) markerar 0 att subjunktion saknas.
(4) a. vem som *- kommer idag

b. när 0 han kommer
c. att han kommer idag
d. om han kommer idag

Bisatserna i a- och b-exemplen ovan har synliga satsbaser, nämligen pronome-
net vem resp. adverbet när. Men, som nämndes ovan, räknar jag med att vissa
som-satser har osynlig satsbas. Detta gäller t.ex. vanliga svenska relativsatser,

3 Jag har av praktiska skäl valt att i mina referenser till Svenska Akademiens grammatik använda
mig av förkortningen SAG, inte av författarnamn och årtal (Teleman, Hellberg & Andersson
1999). Vid hänvisning till speciella avsnitt anges dessutom nummer på den volym som avses (1-
4) följt av kolon och därefter sidnummer. Ett exempel: En kort förklaring till termen satsbas åter-
finns i första volymen av Svenska Akademiens grammatik, i den del som kallas Termförklaringar
och sakregister (SAG 1:222).
4 Subjunktionen kan ibland utelämnas i s.k. att-satser. I dessa fall är det emellertid alltid möjligt
att tänka in ett att först i bisatsen.
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vars första synliga element är som.5 Sådana bisatser kan analyseras på motsva-
rande sätt som t.ex. frågebisatsen i (3a)/(4a) ovan, med den skillnaden att det
satsled som föregår som är en osynlig satsbas. En sådan analys av relativ-
satserna i (5a-b) visas i (6a-b), där den osynliga satsbasen markerats Op.
Denna beteckning står för, med en term hämtad från den generativa gramma-
tiken, (osynlig) operator. Pilarna markerar att den underförstådda satsbasen är
subjekt resp. rektion till prepositionen med.
(5) a. den person som talade med henne

b. den person som hon talade med

(6) a. Op som talade med henne
b. Op som hon talade med *—

I bisatser med osynlig satsbas »fattas», ytligt sett, ett satsled. Man kan också
säga att ett led är underförstått (jfr SAG 4:465). I konkreta språkprov syns det
naturligtvis inte att det underförstådda ledet befinner sig i satsbaspositionen,
och inte i »ordinarie» satsdelsposition, den som markerats med pil i exemplen
ovan. Detta är emellertid en rimlig utgångspunkt med hänsyn till parallellen
med de bisatser som har synlig satsbas, och i den teoretiska modell jag kommer
att tillämpa nedan är denna ståndpunkt okontroversiell. (Jfr även SAG 4:406,
not 1.)

Den sida av som-satserna som jag särskilt intresserar mig för i detta arbete
är att satsbasen ibland men inte alltid följs av som. I vissa som-satser är det val-
fritt att sätta ut som eller att låta bli. En liknande valfrihet råder för övrigt be-
träffande subjunktionen i vissa tztf-satser. I (7a-b) visas en att-sats utan att och
en relativsats utan som, vilka båda är fullt grammatiska.

(7) a. Jag tror han kommer idag.
b. den person hon talade med

Att just subjunktionerna att och som ibland kan avvaras optionellt hänger rim-
ligtvis samman med att de saknar betydelse i vanlig mening. För svenskans
vidkommande råder en strikt uppdelning mellan bruket av att och som på så
sätt att subjunktionen att i princip används endast i att-satser, vilka saknar sats-
bas, medan som används i olika bisatstyper med satsbas.

De bisatser som detta arbete handlar om, som-satserna, inleds således av en

synlig eller osynlig satsbas, vilken ibland men inte alltid följs av en subjunk-
tion. Fyra kombinationsmöjligheter är möjliga: synlig satsbas med resp. utan
subjunktion och osynlig satsbas med resp. utan subjunktion. Som framgår av

exemplen ovan föreligger samtliga kombinationer även i konkret språkbruk, jfr
bisatserna i (8a-d), schematiskt uppställda i (9a-d).

5 Jag utgår alltså här ifrån att som är en subjunktion även i relativsatser, inte ett relativt pronomen,
vilket är en vanlig beteckning i traditionell skolgrammatik. Se vidare avsn. 1.3.1.
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(8) a. Hon vet inte vem som kommer idag.
b. Hon vet inte när han kommer.
c. den person som talade med henne
d. den person hon talade med
a. vem som *- kommer idag
b. när 0 han kommer *-

c. Op som *- talade med henne
d. Op 0 hon talade med *—

Som jag nämnde inledningsvis urskiljer jag som-satserna utifrån två kriterier.
Det första kriteriet, som jag just tagit upp, gäller bisatsens struktur: en som-sats
har en synlig eller osynlig satsbas. Det andra kriteriet används för att utesluta
bisatstyper som visserligen kan anses ha satsbas, men som samtidigt uppvisar
en subjunktion med bisatskarakteriserande betydelse.6 Sådana subjunktioner
utelämnas i stort sett inte, vilket gör dessa bisatser ointressanta i förhållande till
min grundläggande frågeställning här, nämligen när, under vilka omständlig-
heter, och varför som-satserna uppträder med resp. utan subjunktion. Det andra
kriteriet kan alltså formuleras så att en som-sats antingen helt saknar subjunk-
tion eller uppvisar en subjunktion utan bisatskarakteriserande betydelse.

Detta andra kriterium medför bl.a. att bisatser som inleds med komparativt
som faktiskt kommer att hamna utanför gruppen som-satser, trots att kompara-
tiva bisatser måste anses ha satsbas. Jag räknar alltså med att som i komparativa
bisatser besitter en viss komparativ betydelse, en betydelse som har gått
förlorad när subjunktionen, p.g.a. den strukturella likheten, spritt sig till andra
bisatstyper. I många komparativa bisatser kan betydelsen hos subjunktionen
som tyckas redundant, och det ska i ärlighetens namn påpekas att svårigheten
att utelämna som i dessa bisatser kanske hänger på något mer än betydelsen.
Samma resonemang kan föras beträffande den komparativa subjunktionen än.
Men faktum kvarstår: subjunktionen än utelämnas aldrig och komparativt som
endast under rätt specifika omständigheter (se avsn. 2.1.3).

Utöver komparativa bisatser (av både som- och ärt-typ) utestängs även vissa
temporala bisatser från som-satserna med hjälp av det andra kriteriet, »sub-
junktionskriteriet». Det gäller temporala bisatser som inleds med osynlig sats-
bas. Dessa bisatser utmärks av temporala subjunktioner som förrän, innan,
medan, sedan och tills. (Jfr SAG 4:465.)

Sammanfattningsvis kan som-satserna därmed definieras enligt (10).

(10) - En som-sats inleds med en synlig eller osynlig satsbas.
- En eventuell subjunktion efter satsbasen får inte uttrycka någon bisatskarakte-

riserande betydelse.

6 Jag räknar med att alla subjunktioner utom att och icke-komparativt som har bisatskarakterise-
rande betydelse, dvs. sådan betydelse hos subjunktionen som medger att det propositionella inne-
hållet i bisatsen kan uppfattas som orsak, avsikt, följd e.d. till den överordnade verbhandlingen.
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Naturligtvis har som-satserna benämnts efter den subjunktion som i svenskan
dyker upp i sådana bisatser som kan urskiljas med hjälp av kriterierna i (10),
nämligen som. Men det ska poängteras att definitionen beträffande enskilda
satstyper varken förutsätter att en subjunktion ska eller ens kan realiseras eller
att den, när och om den realiseras, ska ha en viss fonetisk form. Det senare

innebär också att definitionen är språkoberoende; det går alltså lika bra att tala
om som-satser på t.ex. engelska eller tyska som på svenska. Eftersom som-sat-
sen inte nödvändigtvis utmärks av subjunktionen som har jag valt att inte kur-
sivera förleden i termen som-sats.

1.2 Något om som

Såsom homograf är det lilla ordet som enligt Nusvensk frekvensordbok (Allén
1970) svenska språkets femte vanligaste ord. Denna framskjutna placering be-
ror utan tvekan på som:s användning i relativsatser, och i ett modernt, synkront
perspektiv är det snarast som i dess icke-komparativa funktion som är mest
framträdande. Historiskt sett är det dock, som nämnts, det komparativa som
som är primärt i förhållande till det icke-komparativa.

Som är förmodligen utvecklat ur ett äldre sama, samo (fsax.) 'på samma
sätt', 'likt', 'som om'. Etymologiskt besläktade med som är pronomenet
samma, jfr eng. same, och suffixet -sam, jfr eng. -some, ty. -sam.1 (SAOB.)

Ursprungligen användes som inte i andra bisatser än rent komparativa, och
så är fallet i de västnordiska grannspråken ännu vid den litterära periodens bör-
jan. De första svenska beläggen på som i icke-komparativ användning är där-
emot redan från 1000-talet: på runstenar i Mälarregionen används nämligen
sum i relativsatser. I de svenska landskapslagarna är det bara i den äldsta, Äldre
Västgötalagen, som den äldre relativpartikeln cer fortfarande dominerar över
sum. Under medeltiden sprider sig sedan den utökade användningen av som
över hela det nordiska språkområdet. (Lindblad 1943, Stroh-Wollin 1997.)

Viktigt att notera i detta sammanhang är att den nordiska utvecklingen inte
utan vidare är självklar. I många språk upprätthåller man en rätt klar boskillnad
mellan underordnande partiklar i komparativa bisatser och t.ex. relativsatser,
ett tecken bland flera på att man kan betrakta som i komparativa kontexter som
ett annat ord än det som man kan finna i icke-komparativa bisatser.

Som förekommer även utanför bisatserna i flera olika funktioner, t.ex. i
komparativa fraser (utan finit verb), i predikativa fraser och som samordnare
av likvärdiga begrepp, jfr (1 la-c).

71 ett vidare perspektiv är dessa ord också etymologiskt besläktade med en rad andra ord utan kom-
parativ betydelse, t.ex. somlig(a)/somma, jfr eng. some, och samtliga.



16

(11) a. Hon uttalar sig som en läkare.
b. Hon uttalar sig som läkare.
c. Alla gladde sig, läkare som patienter.

Skillnaden mellan a- och b-exemplet i (11) är att subjektet i det förra exemplet
liknas vid en läkare, medan subjektet i det senare exemplet är läkare. (Den syn-
taktiska skillnaden mellan den komparativa och den predikativa frasen yttrar
sig öppet i valet mellan substantiv med artikel resp. »naket» substantiv.) Skill-
nåden är tydlig: endast i den komparativa frasen är som uttalat komparativt.
Icke desto mindre är det inte svårt att se den predikativa användningen av som
såsom en utveckling ur den komparativa, bl.a. i möjligheten att byta som mot
såsom. I (1 lc) kan det komparativa draget fortfarande skönjas på ett liknande
sätt: som i konstruktioner av denna typ kan bytas mot liksom.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att som förekommer både i bisatser
och i andra konstruktioner. Funktionsspridningen har skett ifrån en klart kom-
parativ partikel. I vissa användningar kvarstår denna betydelse hos som, i andra
är den förbleknad eller utplånad. Detta arbete handlar endast om som i bisatser,
och i princip uteslutande om icke-komparativa bisatser.8

1.3 Ett par grundläggande premisser
1.3.1 Som i som-satser - en subjunktion
Det som som uppträder i olika som-satser beskrivs inte alltid i den gramma-
tiska litteraturen som en subjunktion. Som i relativsatser har traditionellt järn-
ställts med relativa pronomen som vilken (vilket, vilka samt genitivformer: vil-
kens etc.) och vars. Som i frågeordsinledda bisatser benämns ofta subjekts-
märke. I det följande betraktas emellertid som i alla som-satser såsom subjunk-
tion. (Jfr SAG 4:486, Anm. 1.)

Ett äkta relativt pronomen brukar kunna uttrycka sådana morfologiska kate-
gorier som genus, numerus och kasus. Detta gäller ju svenskans vilken, medan
som är en helt oböjlig partikel. Det är också vanligt att relativa pronomen kan
fungera som rektion till en preposition i satsbasposition, och för svenskans del
fungerar det utmärkt med en preposition före vilken, men däremot inte med en

preposition före som, jfr (12a-b).9
(12) a. denna idé, för vilken han kunde ha givit sitt liv,...

b. denna idé, *för som han kunde ha givit sitt liv, ...

8 Predikativa fraser med som har behandlats (i ett generativt perspektiv) av norskan Kristin Melum
Eide (Eide 1996, 1998).
9 Att relativsatser med strandad preposition kan inledas med både som och vilken, se (i), saknar i
detta sammanhang betydelse.

(i) denna idé, som/vilken han kunde ha givit sitt liv för, ...
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Det argument som oftast brukar anföras till stöd för uppfattningen att som bör
betraktas som ett pronomen är att många relativsatser annars skulle bli
subjektslösa, något som inte är förenligt med svenskans subjektstvång. Men
det är normalt lika omöjligt att utelämna t.ex. objektet till ett transitivt verb
som det är att utelämna subjekt, och trots detta går det ibland att utelämna som
i relativsatser när objektet relativiserats, jfr (13a—b).10
(13) a. *Jag hade köpt.

b. det paraply jag hade köpt

Man måste således under alla omständigheter acceptera att relativsatser, och en
del andra bisatser, kan underförstå ett satsled - på ett sätt som inte är möjligt i
t.ex. huvudsatser. Detta led kan vara subjektet lika gärna som något annat led,
och det naturligaste är att inte tolka som på flera olika sätt om inte detta är all-
deles nödvändigt.

Denna princip bör för övrigt gälla även det som som följer på ett inledande
subjektspronomen i frågebisatser. Den traditionella termen subjektsmärke
hänger samman med att satsbasen i dessa satser, om den är subjekt, obligato-
riskt följs av som, medan det inte är brukligt att sätta ut som om bisatsen inleds
med någon annan satsdel än subjektet, jfr (3a-b), nedan upprepade i (14a-b).
(14) a. Hon vet inte vem som kommer idag.

b. Hon vet inte när han kommer.

Det händer emellertid att även satsbaser som inte är subjekt följs av som i bi-
satser av detta slag. Beredvilligheten att acceptera som före ett explicit subjekt
varierar här mellan olika språkbrukare. Många undviker som om satsbasen be-
står av ett enda ord, men som efter en satsbas om flera ord tenderar att uppfattas
som helt acceptabelt, jfr (15a—b).
(15) a. Hon vet inte Inär som han kommer.

b. Hon vet inte vem av dem som han har bjudit.

För som efter satsbas som inte utgör subjekt i satsen är termen subjektsmärke
naturligtvis helt ologisk. Jag undviker den benämningen på partikeln även när
den uppträder obligatoriskt efter inledande subjekt i frågebisatser och andra
liknande satstyper.

I detta arbete räknas således alla som i bisatser som subjunktioner.

1.3.2 Osynliga kategorier
Jag har redan i det första avsnittet talat om osynliga satsbaser, och i schema-
tiska uppställningar av bisatser med osynlig satsbas har jag låtit en osynlig ope-

10 Observera att det inte föreligger några universella restriktioner mot utelämning av objektspro-
nomen. Detta fenomen är tvärtom mycket vanligt i många språk. I svenskan, och de flesta euro-

peiska språk, förekommer det dock inte. (13a) är alltså ogrammatisk även när det av kontexten
framgår vad som hade köpts.
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rator inta satsbaspositionen. Den osynliga operatorn är en av flera s.k. osynliga
kategorier som jag kommer att tala om i det följande. Min utgångspunkt när det
gäller osynliga kategorier har jag i den generativa, princip- och parameter-
baserade grammatiska teorin.

Den osynliga operatorn i t.ex. en relativsats är det satsled som i mer traditio-
nella termer kan beskrivas som underförstått. Med beskrivningen att ett led är
underförstått behöver man emellertid inte avse något mer än att man refererar
till en viss företeelse utan att ge denna något explicit (fonetiskt) uttryck. Man
behöver inte ta ställning till huruvida ledet i någon mening finns, fastän det inte
syns. Identifikationen av den osynliga operatorn här är ett ställningstagande i
detta avseende. Den osynliga operatorn är naturligtvis en abstraktion men den
kan förutom sin referens ges en viss position i en abstrakt satsstruktur och kan-
ske även andra egenskaper som måste kunna identifieras formellt.

I den generativa grammatiken är föreställningen att de underförstådda leden
»finns» vidgad och systematiserad. Jag har här i praktiken redan anslutit mig
till denna teoretiska bas när jag talat om osynliga satsbaser, och jag är inte i
detta sammanhang ute efter att argumentera för eller bevisa de osynliga kate-
goriernas existens. Jag utgår ifrån att man kan använda sig av denna abstrak-
tion och att det är praktiskt och teoretiskt motiverat.

En annan osynlig kategori i den princip- och parameterbaserade teorin som

på sätt och vis redan introducerats är s.k. spår. Ett spår kan endast förstås i för-
hållande till en abstrakt satsmodell som tillåter att ett och samma satsled är re-

presenterat på flera ställen i strukturen. Ibland beskrivs detta på ett konkret sätt
så att ledet flyttar och lämnar ett spår (eller en osynlig kopia) efter sig. Man kan
säga att pilarna i t.ex. den schematiska uppställningen i (9), nedan upprepad
som (16), egentligen representerar spår.
(16) a. vem som *- kommer idag

b. när 0 han kommer <—

c. Op som talade med henne
d. Op 0 hon talade med

I diskussionen ovan har jag, liksom man ofta gör, talat om utelämning av sub-
junktioner. Frågan är då om utelämnade subjunktioner också tillhör de osyn-

liga kategorierna, om de finns fastän de inte syns. I den etablerade generativa
teorin föreligger inga specifika föreställningar om osynliga subjunktioner. De
osynliga kategorierna är i första hand sådana som refererar till företeelser, plat-
ser, tidpunkter o.d. Om det finns anledning att tala om osynliga subjunktioner
är det i så fall något som måste tillföras teorin. I de schematiska uppställning-
arna ovan, t.ex. den i (16), har jag satt ett nolltecken, 0, i positionen efter sats-
basen i bisatser som saknar explicit subjunktion. Det är ett sätt att tills vidare
lämna frågan öppen huruvida de här satserna har en osynlig subjunktion eller
om de, även i den abstrakta strukturen, kan anses sakna subjunktion.
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1.4 En enkel satsmodell

Schematiska uppställningar för att åskådliggöra satsers struktur av den typ som
presenterats i framställningen ovan kan generaliseras och systematiseras i en
modell som (17).

Inledarfält Satsdelsfält
satsbas subjunk-

tion
subjekt sats-

adverbial
finit verb övriga satsled

Modellen i (17) är en variant av Diderichsens (1946) bisatsschema med två in-
ledande positioner före subjektet i stället för den ursprungliga enda. Satsbasen
och subjunktionen ges alltså här var sin position i ett »inledarfält».11 Efter in-
ledarfältet följer »satsdelsfältet», med de olika satsdelspositionerna. Sats-
delsfältet kan ses som en sammanslagning av Diderichsens nexusfält och inne-
hållsfält. Inom satsdelsfältet urskiljs här positionerna för subjekt, satsadverbial
och finit verb, medan övriga satsled slås samman, eftersom behovet att urskilja
positionsfördelningen för satsens senare led är mycket litet i detta samman-

hang.
Vid användning av satsschemat i det följande kommer jag i förekommande

fall att markera positioner även för osynliga kategorier. Bisatserna i (18a-c) får
därmed den representation som ges i satsschemat i (19).

(18) a. Hon vet inte att han kommer idag.
b. Hon vet inte vem som kommer idag.
c. Hon känner inte den person som kommer idag.

Inledarfält Satsdelsfält
satsbas subjunk- subjekt sats- finit verb övriga satsled

tion adverbial

att han kommer idag
vem som <- kommer idag
Op som kommer idag

Den ovan beskrivna satsmodellen och dess användning innebär på flera sätt ett
närmande till den generativa satsbeskrivningen. Det gäller för det första upp-

delningen på två inledande positioner, för det andra bruket av de osynliga ka-
tegorierna och för det tredje på sätt och vis även indelningen i ett inledarfält
och ett satsdelsfält.

Uppdelningen på en satsbasposition och en subjunktionsposition har sin di-
rekta motsvarighet i specificeraren resp. huvudet, C°, i en viss s.k. funktionell
fras, CP. Innebörden av detta förklaras närmare i kapitel 5, men kan redan här

11 En modell av detta slag utvecklas t.ex. i Platzack 1987.
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antydas med »trädstrukturen» i (20). Tills vidare är det tillräckligt att känna till
att satsschemat ovan är kompatibelt med den generativa modellen.

satsbas subjunktion resten av satsen

Att C i CP ursprungligen stod för »complementizer» ('subjunktion') är numera
missledande. Den funktionella frasen CP inleder såväl huvudsatser som bisat-

ser. I enlighet härmed kan också satsschemat ovan göras giltigt även för huvud-
satser genom att positionen efter satsbasen alternativt tillåts användas för finita
verb och subjunktioner. I normalfallet står det finita verbet i denna position i
huvudsatser, medan den prototypiska bisatsen har verbet i sin »ordinarie» sats-
delsposition i satsdelsfältet. En vanlig deklarativ huvudsats har alltså det finita
verbet i position 2 i inledarfältet och ett annat satsled i satsbaspositionen och
får därmed två spår i satsdelsfältet. Bisatser med satsbas har ett spår i sats-
delsfältet, medan bisatser utan satsbas har alla satsdelar kvar i satsdelsfältet
och således inga spår där.

Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser illustreras nedan, där huvudsat-
sen i (21a) och motsvarande bisats i (21b) skrivits in i satsschemat i (22).

(21) a. Han kommer faktiskt idag.
b. Hon vet inte att han faktiskt kommer idag.

Inledarfält Satsdelsfält

satsbas »pos. 2» subjekt sats- finit verb övriga satsled
adverbial

Han kommer faktiskt <- idag
att han faktiskt kommer idag

När det gäller bruket av osynliga kategorier och indelningen i inledarfält och
satsdelsfält kan detta förmodligen bäst förklaras i ett samlat grepp. Bland de
osynliga kategorierna är spåren av störst intresse i detta sammanhang. Det är
nämligen spåren som medger att en satsdel inte behöver stå i satsdelsfältet. I
(19) och (22) ovan är spåren markerade med hjälp av pilar.

Ett ev. led i satsbasen, synligt eller osynligt, jfr (19b-c), är också alltid re-
presenterat genom ett spår i en satsdelsposition, och tanken är att satsdelsfunk-
tionen endast kan identifieras genom spåret. (Man bör alltså notera att en posi-
tion med ett osynligt spår inte är tom i samma mening som t.ex. satsadverbials-
positionen i (19a-c) ovan.) Ledets position i inledarfältet ska däremot för-
knippas med någon annan funktion än själva satsdelsfunktionen. Ett finit verb
i position 2 utmärker, som regel, huvudsatser. Men vilken funktion ska för-
knippas med satsbasen i en huvudsats eller bisats?
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Funktioner som brukar förknippas med den satsinitiala positionen är t.ex. to-
pik-, fokus- och frågemarkeringar. Led som spetsställs kan ju nämligen vara te-
matiska eller betonade, och för svenskan, liksom för många andra språk, gäller
att frågeord (i princip) obligatoriskt står först i såväl huvudsatser som bisatser,
oavsett vilken satsdel frågeordet utgör (eller inleder om det frågande ledet är
en fras). Bl.a. topik-, fokus- och frågemarkeringar kan alltså anses höra sam-
man med satsbaspositionen.

Sammanfattningsvis svarar således en representation i satsdelsfältet mot en
satsdelsfunktion och en representation i inledarfältet mot någon annan funk-
tion. Ett led i inledarfältet, synligt eller osynligt, är alltid representerat också i
satsdelsfältet, som ett osynligt spår.

Det nya satsschemat, som alltså kan uppfattas som en förenklad modell av
den generativa satsbeskrivningen, är användbart för att beskriva både skillna-
den mellan bisatser med respektive utan satsbas och likheten mellan satstyper
inom gruppen som-satser, vilka har satsbas. Det kan användas när det inte är
nödvändigt att mobilisera en mer teknisk apparat. Den förenklade modellen
kommer däremot inte att vara ett tillräckligt verktyg för att diskutera också
skillnaderna inom gruppen som-satser. Avhandlingen innehåller därför också
en utförlig diskussion av en generativ satsmodell som kan lämpa sig för en för-
djupad analys av som-satserna.

1.5 Varför är som-satser intressanta?

Den egenhet hos som-satserna som bildar utgångspunkten för denna studie är
att en subjunktion ibland måste, ibland kan och ibland inte får sättas ut. Skill-
nåder i detta avseende förekommer både inom och mellan satstyper, och det är
inte omedelbart genomskinligt varför det förhåller sig på det viset.

När det t.ex. gäller restriktiva relativsatser kan som utelämnas omedelbart
framför ett explicit subjekt, men inte framför ett subjektsspår, dvs. då den
osynliga satsbasen är subjekt, medan som i icke-restriktiva relativsatser där-
emot aldrig kan utelämnas. I den restriktiva relativsatsen i (23a) nedan är som
alltså fakultativt, dvs. kan valfritt utelämnas. I den icke-restriktiva relativsat-
sen i (23b) är som däremot obligatoriskt, trots att bisatsen för övrigt är identisk
med den i a-exemplet.

(23) a. Maria visade det betyg (som) hon just hade fått.
b. Maria visade sitt betyg, som hon just hade fått.

I sådana relativsatser som inleds med relativt pronomen har vi varken obliga-
toriskt eller fakultativt som. Det relativa pronomenet utgör här en synlig sats-
bas, och teoretiskt sett är det möjligt att tänka sig en kombination med subjunk-
tion, men det är, som bekant, omöjligt att använda både vilken och som i
samma relativsats, jfr (24a-b).
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(24) a. Läkaren undersökte de barn vilka drabbats av influensan.
b. Läkaren undersökte de barn *vilka som drabbats av influensan.

Med hänvisning till den teoretiska möjligheten talar jag när det gäller vilken-
relativer, något oegentligt, om ogrammatiska som. Man bör alltså notera att
denna typ av relativsatser, enligt definitionen ovan, räknas till som-satserna,
trots att de aldrig kan uppvisa något som.

Speciellt intressant i detta sammanhang är kontrasten mellan relativsatser
som inleds med relativt pronomen och indirekta frågebisatser i de fall då det
inledande pronomenet utgör satsens subjekt. I frågebisatsen är ju som obliga-
toriskt när subjektet står i satsbasposition, trots att satsen i övrigt kan vara helt
identisk med en pronomeninledd relativsats, jfr (25a-b).
(25) a. Läkaren efterhörde vilka som drabbats av influensan.

b. Läkaren efterhörde *vilka drabbats av influensan.

Utöver obligatoriska, fakultativa och ogrammatiska som kommer jag nedan att
även urskilja en grad mellan fritt fakultativa och ogrammatiska som. I vissa
som-satser är subjunktionens status är en aning vag och jag kommer då att tala
om subfakultativa som (se vidare avsn. 2.2.1).

De båda bisatsparen i (23a-b) resp. (24a) och (25a) visar att den strukturella
likheten mellan som-satsema, även med hänsyn tagen till om satsbasen är syn-

lig resp. osynlig, inte ger hela sanningen. Den varierande distributionen av sub-
junktionen bör skvallra om djupare liggande skillnader mellan de olika sats-
typerna och/eller satsfogningarna. Det övergripande syftet med föreliggande
studie är att söka förklaringar till varför som i olika som-satser ibland är obli-
gatoriskt, ibland fakultativt eller subfakultativt och ibland ogrammatiskt.

1.6 Problemets art. Val av teori och modell

Grammatiska problem är av olika art och kan studeras ur olika infallsvinklar.
Hur man formulerar sina frågor och på vilka vägar man söker svaren är alltid
ett ställningstagande. Som jag redan antytt kommer jag att tillämpa en genera-
tiv satsmodell i detta arbete. Detta innebär samtidigt att jag ansluter mig till en
teori som urskiljer en s.k. inre, biologiskt betingad, grammatik. Det är denna
inre grammatik som utgör den automatiserade språkkunskap med vilken vi
t.ex. utan vidare kan fastslå att (26a) är ett grammatiskt korrekt yttrande och att
(26b) är ogrammatiskt.

(26) a. Vet du vad som hände igårl
b. Vet du *vad hände igårl

Ett viktig inslag i den generativa teorin och det generativa arbetssättet är också
att den biologiskt betingade inre grammatiken uppfattas som ett sammanhäng-



23

ande system, överordnat enskilda konstruktioner. Ibland beskrivs språkliga
regler och språkförändringar som funktionella på ett mycket konkret sätt,
också när man med vanlig logik kan ifrågasätta den funktionella förklaringen
och språktypologiska jämförelser visar att andra språk inte alls tillämpar
samma »funktionella» regler som t.ex. det egna språket. Här erbjuder den ge-
nerativa grammatiken ett alternativt synsätt.

Ett illustrativt exempel är just svenskans som i frågebisatser, där subjunktio-
nen är obligatorisk när satsen inleds med subjektet, jfr (26a-b). Varför har det
blivit så? I äldre svenska rådde inte alls dagens obligatorium, och går man till-
baka till våra äldsta texter kan man konstatera att som vanligtvis saknas i frå-
gebisatser, också efter inledande subjekt. En traditionell förklaring till utveck-
lingen är att som med ett ökat bruk kom att uppfattas som ett subjektsmärke av
språkbrukarna och att obligatoriet tjänade entydigheten. Ett uttryck för denna
ståndpunkt ges i Nordberg 1994: »I äldre svenska var växlingen mellan utsatt
och frånvarande som i indirekta frågesatser inte så tydligt reglerad, och distink-
tionen mellan frågebisatser med och utan subjektsmärket som genomfördes i
tydlighetens intresse.»

Uppfattningen om som såsom subjektsmärke implicerar ett stadium där som
inte alls förekommer i frågebisatser där det inledande ledet inte är subjekt.
Ilkka Hirvonen (1996) menar emellertid att det aldrig har förhållit sig på det
sättet, utan som har i någon mån alltid förekommit i indirekta frågor också efter
andra satsled än subjekt. Hirvonen tilldelar i stället som en bisatsmarkerande
funktion, en funktion som han menar tidigare sköttes av den s.k. kilkonstruk-
tionen: »Partikeln som genomfördes eller blev rättare sagt obligatorisk för att
man skulle kunna skilja en indirekt fråga från en direkt fråga efter kilkonstruk-
tionens försvinnande ...» (Hirvonen 1996:138 f.). Med kil, som är en företrä-
desvis medeltida företeelse, avses ett led (annat än subjektet) som placerades
före det finita verbet i bisatser med subjektet som satsbas, jfr (27a) från Upp-
landslagens ärvdabalk och dess nysvenska översättning i (27b).
(27) a. Brindaer allt inni, ... , wet aengin hwilkin fyrst d0r, ...

b. Om alla brinner inne, ... , och ingen vet vem som döttförst, ...

Hirvonen invänder mot uppfattningen att funktionen hos som i frågebisatser i
första hand är att signalera att frågefrasen är subjekt med motiveringen att frå-
gesatsens subjektskap framgår entydigt även utan som, något som också styrks
av det faktum att andra språk inte sätter ut någon motsvarande partikel i indi-
rekta frågor, utan att det leder till problem rörande vad som är subjekt i satsen
(Hirvonen 1996:139 och not 21 s.s.) Om vi jämför a- och b-exemplen i (28)
nedan kan vi konstatera att som faktiskt inte gör satsdelsfördelningen i bisatsen
entydigare. I princip är (28b) lika begripligt som (28a). Skillnaden är endast att
a-exemplet är grammatiskt och b-exemplet ogrammatiskt. Bisatsen i det eng-
elska exemplet i (28c) fungerar ju också bra trots att den kan ses som en ren

ord-för-ord-översättning av den inkorrekta svenska motsvarigheten i (28b).
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(28) a. Jag vet inte vem som har kysst Anna.
b. Jag vet inte *vem har kysst Anna.
c. I don't know who has kissed Anna.

Hirvonens invändning här är insiktsfull: som behövs inte för att vi ska veta när
frågeledet är subjekt. Samtidigt kan man med samma typ av resonemang dis-
kutera även Hirvonens egen uppfattning om som såsom en bisatsmarkör: par-
tikeln är nämligen inte nödvändig för att man ska »kunna skilja en indirekt
fråga från en direkt fråga». Visserligen har den inkorrekta bisatsen i (28b) en
struktur som överensstämmer med motsvarande huvudsatsfråga och ett tillfo-
gat som ger oss en strukturellt entydig bisats, jfr (28a). Emellertid är det ju så
att en frågebisats i princip inte uppträder isolerad utan som regel står inbäddad
i en överordnad sats, och i en sådan kontext är det inte alls svårt att tolka satsen
som underordnad. Återigen kan vi konstatera att (28b) är en ogrammatisk men
inte heller i detta avseende obegriplig konstruktion - och att andra språk, t.ex.
engelskan, kan ha strukturellt sammanfall mellan direkta och indirekta frågor
utan att detta brukar vålla några som helst tolkningsproblem, jfr (28c).

Med detta vill jag inte ha sagt att det är fel att kalla som bisatsmarkör.
Tvärtom har jag ju själv framhållit att jag utgår ifrån att som är en subjunktion,
vilket, om man inte hårdrar saken, väl kan betraktas som ungefär detsamma.
Vad jag efterlyser är en annan förklaring till varför en bisatsmarkör är av nöden
tillsammans med ett subjekt men inte annars. Samtidigt vill jag gärna framhålla
att fastän beteckningen subjektsmärke för som i indirekta frågor kan vara miss-
visande, så har den trots allt sin grund i iakttagelsen att partikeln är obligatorisk
efter inledande subjekt, men, om inte omöjlig, så åtminstone rätt ovanlig när
frågebisatsen inleds av andra satsled än subjektet. Föreställningen om ett
subjektsmärke bygger alltså trots allt på en korrekt - och intressant - observa-
tion.

Min poäng med resonemanget ovan är att det kan vara svårt att ge funktio-
nella förklaringar till språkliga egenheter i ett visst språk om man ser på en-
skilda konstruktioner såsom isolerade företeelser i språket. Man kan inte uti-
från ett sådant isolerat perspektiv säga att som egentligen »behövs» vare sig
som subjektsmärke eller bisatsmarkör i frågebisatser. Om man över huvud ta-
get kan tala om en funktionell vinst, så är det ändå diskutabelt om vinsten
skulle vara så stor att den kan motivera framväxten av ett obligatorium att sätta
ut som efter inledande subjekt.

Alternativet till att se enskilda konstruktioner i ett språk som isolerade före-
teelser och därmed i praktiken att se på grammatiken som en samling olika reg-
ler är att uppfatta grammatiken som ett sammanhängande system och konkreta
språkliga uttryck som utfall av ett överordnat regelverk. Egenheter i ett visst
språk måste därmed inte ges konkreta förklaringar av den typ som diskuterats
ovan, utan kan kanske återföras på en princip eller regel med vidare giltighet i
språket. Rimligtvis tar sig en sådan bakomliggande regel i så fall också andra
konkreta uttryck i språket, och det blir därmed även relevant att ställa olika
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konstruktioner i relation till varandra. Bl.a. detta senare kan ses som en bak-

grund till mitt val att här ta mig an en grupp bisatser som sinsemellan erbjuder
ett visst jämförelsematerial.

Den moderna generativa grammatiken, som jag mobiliserar i den analytiska
delen av avhandlingen, har utvecklats till en teori som på allvar utgår ifrån att
grammatiken är ett sammanhängande system och erbjuder numera en modell
med viss potential att arbeta med.12 Den grundläggande teoretiska basen i den
generativa teorin är tanken om den medfödda språkförmågan och den univer-
sella grammatiken, dvs. att alla språk bör kunna föras tillbaka på en universellt
giltig s.k. inre grammatik. Den strukturella mångfald som världens olika språk
representerar förutsätter naturligtvis att den universella grammatiken tillåter
betydande variation, men det är, menar man, en variation inom vissa ramar.

Jag återkommer i kapitel 5 med en närmare presentation av den generativa
teorin och modellen. Vad jag här kort har velat framhålla är synen på språket
och grammatiken som ett biologiskt och universellt fenomen. Förutom att
denna syn är basen för teorin så har den också betydelse för förståelsen av de
jämförelser som görs i det följande mellan som-satser i svenskan och i de andra
nordiska språken och engelskan. Att olika språk kan anses återgå på univer-
sella principer innebär att generativa grammatiker gärna arbetar komparativt.
Detta är ett medvetet metodiskt grepp också i detta arbete.

När jag här framhållit språkets biologiska karaktär och ifrågasatt vissa funk-
tionella förklaringar till grammatiska egenheter ska detta ses i relation till mitt
syfte i detta arbete. När och varför vi måste, kan resp. inte får använda som är,
som jag ser det, ett problem som i första hand rör den inre grammatiken,13 vil-
ket bl.a. innebär att man måste vidga perspektivet från de enskilda konstruktio-
nerna. Men personligen vill jag då gärna tro att språksystemet i detta vidgade
perspektiv faktiskt är både kommunikativt funktionellt och effektivt.

I detta sammanhang ska jag bara kort beröra den senare av dessa aspekter,
effektiviteten, som i senare varianter av generativ grammatik fått allt större be-
tydelse på så sätt att man till de principer som styr grammatiken numera ofta
räknar en ekonomiprincip. Kort sagt innebär principen att talaren, utifrån vissa

121 Heltoft 1989 diskuteras frågebisatser i jämförelse med relativsatser och bisatser i utbrytnings-
konstruktioner utifrån en annan teori, funktionell grammatik i holländaren Simon Diks (1978,
1983) anda, och med hjälp av en topologisk modell, en vidareutveckling av Diderichsens sats-
schema. Enligt min uppfattning bygger hans teoretiska grundhypoteser på för långtgående genera-
liseringar om ett direkt samband mellan funktion och ordföljd och om den topologiska analysens
oberoende. (Det senare medför t.ex. att frågeledet i en frågebisats kan analyseras som en »topolo-
gical conjunction» endast i kraft av en antagen position och utan stöd av andra språkliga egenska-
per.) Trots vissa invändningar av detta slag är Heltofts modellbygge (se även Heltoft 1986) inte
helt utan framgång. Jag menar emellertid att hans modell inte har den potential jag efterlyser i detta
sammanhang.
13 Att utsättande av som är optionellt i vissa fall är alltså lika mycket ett utslag av den inre gram-
matiken som att partikeln i andra konstruktioner är obligatorisk, i åter andra omöjlig. Vad som styr
talarens val i de fall då valfrihet råder tillhör däremot sannolikt inte den inre grammatiken.
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givna premisser, inte gör mer än hon eller han måste göra för att lyssnaren ska
förstå.14 (Så här vagt formulerad påminner principen om en av de konversa-
tionsregler som Paul Grice ställer upp i sin berömda uppsats från 1975, men

ekonomiprincipen ska naturligtvis, till skillnad från Grices maximer, applice-
ras på det abstrakta språksystemet och möjligen även ges en mera absolut tolk-
ning.) En konsekvens av ekonomiprincipen är att språket skulle sakna variation
i den meningen att alla derivationer motiveras utifrån betydelsen.

Uppfattningen att språksystemet inte skulle medge annan variation än sådan
som kan relateras till betydelsen kan förefalla synnerligen märklig t.ex. i rela-
tion till de som-satser där subjunktionen är fakultativ, exempelvis (23a) ovan.
I många konstruktioner av detta slag kan det nämligen tyckas alldeles ovanligt
likgiltigt huruvida som satts ut eller inte. Ändå spelar ekonomiprincipen en inte
obetydlig roll för mitt tänkande i den analytiska delen av avhandlingen. Jag har
t.ex. lätt att acceptera resonemang som går ut på att en viss operation är att fö-
redra framför en annan därför att den är minst »kostsam» etc. Samtidigt gäller
det naturligtvis att, om man accepterar ekonomiprincipen, också förhålla sig
till det vi i dagligt tal uppfattar som variation. Jag får anledning att återkomma
något till detta.

Slutligen kan det påpekas att även om det analytiska arbetet i princip sker
inom en viss teoretisk ram, så vilar beskrivningen och diskussionen i det föl-
jande också, och till icke ringa del, på en mera allmän språkvetenskaplig grund.
Till denna grund räknar jag då inte bara syntax eller annan grammatik (i snäv
mening) utan också basal semantik, talaktsteori och pragmatik.

1.7 Avhandlingens disposition. Möjliga läsvägar
Arbetet med föreliggande avhandling har i princip skett i tre steg. Det första
steget kan beskrivas som ett förberedande och i stor utsträckning deskriptivt ar-
bete. Detta redovisas i de fyra första kapitlen, vilka förutom denna inledning
utgörs av en precisering av som-satsernas avgränsning och andra utgångspunk-

14 En mera generell ekonomiprincip är inte en sådan hypotes som ingått i det generativa teoretiska
paketet från början, utan har snarast vuxit fram successivt: »I think we also perceive at least the
outlines of certain still more general principles, which we might think of as 'guidelines', in the
sense that they are too vaguely formulated to merit the term 'principles of UG [Universal Gram-
mar]'. Some of these guidelines have a kind of 'least effort' flavor to them, in the sense that they
legislate against 'superfluous elements' in representaions and derivations.» (Chomsky 1995:130.)

Ekonomiprincipen är ingen självklarhet, bl.a. därför att den i princip avser endast språkproduk-
tionen, dvs. hur ett visst innehåll »översätts» till tal, inte avkodningen, dvs. hur talet får betydelse
för mottagaren. Men vad som är »least effort» för talaren är inte nödvändigtvis »least effort» för
lyssnaren. (Jfr Chomsky 1995:161-162.) Om det finns en ekonomiprincip, då, menar jag, finns det
all anledning att också fundera över motsvarande effektivitetssträvanden (effektivitetsprincip?)
även när det gäller avkodningen.
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ter för det fortsatta arbetet (kapitel 2), en inventering och beskrivning av
som-satserna i svenskan (kapitel 3) och en jämförande beskrivning av som-sat-
serna i de övriga nordiska språken och engelskan (kapitel 4).

Läsningen av kapitel 1-4 kräver endast grundläggande kunskaper i gramma-
tik, men ingen specialkompetens. För att i detalj följa det fortsatta arbetet be-
höver man däremot en del insikter i generativ grammatik, och för den tidigare
oinvigde ges därför en introduktion till generativ teori i kapitel 5. Med dessa
basala kunskaper är det förhoppningsvis möjligt att följa med i resonemanget
i stort i de tre följande kapitlen. Av dessa är kapitel 6 en redogörelse för det
andra steget i arbetet, nämligen utarbetandet av en modell för satsens inled-
ning. Själva analysen av som-satserna och de satsfogningar de är involverade
i, det tredje steget, redovisas så i kapitel 7 resp. 8. De relativt tunga kapitlen 6-
8 innehåller sammanfattande avsnitt som man i första hand kan ta del av om

man inte önskar följa arbetet i detalj. De längsta kapitlen, 6 och 8, avslutas med
kapitelsammanfattningar, medan det inte fullt lika långa kapitel 7 innehåller
två slutsatssummerande avsnitt.

Det avslutande kapitlet, kapitel 9, är en summering och kommentar. För att
också den som saknar specialistkunskaper i generativ grammatik och inte hel-
ler har tid och håg att här och nu gå särskilt djupt in i teorin försöker jag i det
sista kapitlet sammanfatta såväl den teoretiska utgångspunkten som modellen
och analysen på ett något förenklat sätt. Tanken är att det ska vara möjligt för
den som så önskar att få en någorlunda heltäckande uppfattning om arbetet ge-
nom att läsa de inledande fyra kapitlen och det avslutande, kapitel 9.

Den därpå följande engelska sammanfattningen är en kortversion av hela av-

handlingen. Den har skrivits utifrån förutsättningen att läsaren har någon
kännedom om generativ grammatik, men kan möjligen ge även andra läsare en

översiktlig uppfattning om vad avhandlingen handlar om och har resulterat i.
Möjligheten att ta sig igenom avhandlingen utan att alls läsa kapitlen 5-8

innebär att den som händelsevis skulle vilja läsa hela avhandlingen kan upp-
leva att merparten av det sista kapitlet är en väl lång upprepning av sådant som
redan sammanfattats i kapitel 6-8. Men det går då att nöja sig med det sista del-
avsnittet (9.3) av det sista kapitlet. Jag hoppas trots allt att fördelen med den
uppläggning av boken som jag valt väger tyngre än eventuella nackdelar.



2. Utgångspunkter

I detta kapitel ska jag ta upp några grundläggande utgångspunkter inför det
fortsatta arbetet. Delvis rör det sig om en precisering av aspekter som redan
presenterats i det inledande kapitlet. I avsn. 2.1. diskuteras som-satserna i rela-
tion till andra bisatser i syfte att klargöra de förras särart och avgränsning.
Denna presentation följs upp i avsn. 2.2 där jag kort utvecklar frågan varför
språk förfogar över fakultativa subjunktioner. I avsn. 2.3 slutligen inför jag
några för den fortsatta framställningen nödvändiga termer.

2.1 Som-satser och andra bisatser

2.1.1 Indelningen av bisatser

Avgränsningen av som-satserna utgår ifrån en indelningsgrund för bisatser
som impliceras genom den definition som presenterades i kapitel 1. Definitio-
nen av som-satserna upprepas i (1) nedan.

(1) - En som-sats inleds med en synlig eller osynlig satsbas.
- En eventuell subjunktion efter satsbasen får inte uttrycka någon bisatskarakte-

riserande betydelse.

Med utgångspunkt i definitionens båda kriterier kan man dela in bisatstyper i
fyra grupper utifrån två korsande dikotomier enligt (2).
(2) - Har bisatstypen satsbas eller ej?

- Har en eventuell subjunktion bisatskarakteriserande betydelse eller ej?

Man bör observera att denna klassificering inte tar hänsyn till om satsbasen är
synlig eller inte. Beträffande den andra indelningsgrunden kan särskilt påpekas
att bedömningen avser satstyper, inte enskilda satser. Det räcker alltså med att
subjunktionen kan realiseras; den måste inte vara obligatorisk. (I praktiken har
detta betydelse endast beträffande sådana komparativa bisatser som ibland kan
realiseras både med och utan som.)

Varje bisatstyp kan nu utifrån klassificeringsgrunderna i (2) placeras i något
av de fyra fälten i (3), där som-satserna har sin plats i ruta C (skuggad i figu-
ren).
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(3)

Strukturtyp:
utan satsbas

med satsbas

I ruta A hamnar endast bisatser inledda med den allmänt underordnande sub-

junktionen att. I ruta B hamnar dels interrogativa bisatser som inleds med sub-
junktioner som om, ifall eller huruvida, dels en rad adverbiella bisatstyper vars

subjunktioner karakteriserar deras innehåll som orsak, avsikt, följd m.m. i för-
hållande till den överordnade verbhandlingen, t.ex. eftersom,för att, så att osv.

Dessa bisatser utan satsbas kan beskrivas strukturellt mycket enkelt. De in-
leds med subjunktionen och därefter följer alla satsled i en viss bestämd ord-
ning. Det går också bra att uttrycka en motsvarande välformad huvudsats med
exakt samma satsled. Bisatserna i (4a-c) t.ex. kan anses ha sin huvudsatsmot-
svårighet i påståendet i (4d), medan den naturligaste huvudsatsmotsvarigheten
till den subjunktionsinledda frågebisatsen i (5a) och den likalydande konditio-
nala bisatsen i (5b) snarast är den direkta frågan i (5c).
(4) a. Andersson vet att Olsson ska hålla föredrag.

b. Pettersson infinner sig nog eftersom Olsson ska hålla föredrag.
c. Lundström arbetar hårtför att Olsson ska hålla föredrag.
d. Olsson ska hålla föredrag.

(5) a. Jag undrar om Olsson ska hålla föredrag.
b. Om Olsson ska hålla föredrag, så slipper jag.
c. Ska Olsson hålla föredrag!

Bisatserna i (4a-c) och (5 a-b) kan ges den strukturella representationen i (6a-
c) resp. (6d). Man kan i satschemat särskilt notera de tomma satsbaspositio-
nerna.

Inledarfält Satsdelsfält
satsbas subjunk-

tion
subjekt sats-

adverbial
finit verb övriga satsled

att

eftersom
för att

om

Olsson
Olsson
Olsson
Olsson

ska
ska
ska
ska

hålla föredrag
hålla föredrag
hålla föredrag
hålla föredrag

I ruta C i figuren ovan, den ruta som avgränsar som-satserna, hamnar alla bi-
satser med synlig satsbas och en del av de bisatser som har osynlig satsbas. I
ruta D hamnar komparativa bisatser (se vidare avsn. 2.1.3) och sådana tempo-
rala bisatser som inleds med subjunktioner som förrän, innan eller medan (se
vidare avsn. 2.1.2). Dessa bisatstyper har osynlig satsbas men betydelse-
bärande subjunktioner.

Som-satserna kan alltså indelas i satstyper med synlig satsbas och sådana

Ev. subjunktion:
utan betydelse med betydelse
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med osynlig satsbas. Till de förra hör, som vi sett, de frågebisatser som inleds
med interrogativa pronomen och adverb, t.ex. vem, vad eller var, och de rela-
tivsatser som inleds med relativa pronomen som vilken, vars etc. Synlig satsbas
har även t.ex. de bisatser som inleds med adverben där, dit, då och när. Till
som-satser med osynlig satsbas hör, som framgått, de vanliga, icke-pronomen-
inledda, relativsatserna, »som-relativerna». En utförligare inventering och ge-
nomgång av som-satserna följer i kapitel 3.

De satsbasinledda bisatserna har definitionsmässigt ett av satsleden före
subjunktionen och övriga satsled, liksom spåret av satsbasledet, efter en ev.

subjunktion. De är därför strukturellt sett lite mer komplexa än bisatser utan
satsbas. Det är ibland också något svårare att finna en direkt huvudsatsmotsva-
righet till bisatser med satsbas, eftersom satsbasen antingen är osynlig eller ut-
görs av ett relativt ospecificerat pronomen eller adverb. I en huvudsatsmotsva-
righet måste ledet preciseras. Så t.ex. i temporala bisatser som (7a): en motsva-
rande huvudsats kräver preciserat tidsadverbial, t.ex. som i (7b).

(7) a. När Olsson ska hålla föredrag vill jag vara med.
b. Olsson ska hålla föredrag på torsdag.

En osynlig satsbas referens kan ibland identifieras genom ett korrelat i den
överordnade satsen, men ledet uttrycks normalt synligt i en motsvarande hu-
vudsats, jfr (8a-b).
(8) a. Olsson, Op som ska hålla föredrag, ...

b. Olsson ska hålla föredrag.

Frågeordsinledda bisatser har dock helt entydiga huvudsatsmotsvarigheter; in-
terrogativa satsbaser fungerar lika bra i direkta och indirekta frågor, jfr (9a-b).

(9) a. Andersson undrade vem som ska hålla föredrag.
b. Vem ska hålla föredragl

Bisatserna i a-exemplen i (7a), (8a) och (9a) kan ges den strukturella represen-
tationen i (lOa-c). I dessa fall är satsbaspositionen fylld.

Inledarfält Satsdelsfält
satsbas subjunk- subjekt sats- finit verb övriga satsled

tion adverbial

när 0 Olsson ska hålla föredrag <—
Op som —- ska hålla föredrag
vem som ska hålla föredrag

Vanligtvis - t.ex. i pedagogiska framställningar - brukar man inte dela in bi-
satser på strukturella grunder så som sker här, utan går oftast på bisatsernas
syntaktiska funktion och/eller betydelse. Det kan påpekas att den strukturella
indelningen i satser med och utan satsbas skär rakt igenom i första hand den
funktionella indelningen, och när det gäller frågebisatserna även indelningen
efter betydelse. Både bisatser med satsbas och bisatser utan satsbas återfinns
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alltså bland såväl de attributiva som de nominala som de adverbiella bisat-
serna. Till som-satserna räknas ju bl.a. de attributiva relativsatserna som (8a),
de nominala frågeordsinledda bisatserna som (9a) och adverbinledda tempo-
rala bisatser med adverbiell funktion som (7a).

När det gäller frågebisatserna saknar den typ som inleds med subjunktion
(t.ex. om, huruvida) satsbas, medan den typ som inleds med interrogativa pro-
nomen eller adverb (t.ex. vem, vad, var) har satsbas. Jag kommer i den fortsatta
framställningen att (som SAG) tala om bisatser av den förra typen som roga-
tiva (bisatser) och bisatser av den senare typen som kvesitiva (bisatser). Av frå-
gebisatserna är det alltså endast de kvesitiva som tillhör gruppen som-satser.

2.1.2 Temporala bisatser
De temporala bisatserna kan indelas i satser med synlig satsbas, vilka tillhör
som-satserna, och satser med osynlig satsbas, vilka p.g.a. den efterföljande
subjunktionens betydelse inte räknas till som-satserna. Synlig satsbas har de
satser som inleds med adverben då och när. Dessa bisatser saknar i regel sub-
junktion, men av och till dyker som upp efter det inledande adverbet. Efter
osynlig (temporal) satsbas står subjunktioner som förrän, innan, medan, sedan
eller tills.

De temporala bisatserna i (1 la-b), som på ytan kan te sig ganska lika, upp-
visar således enligt resonemanget ovan de strukturella skillnader som framgår
av (12a-b).

(11) a. De gick hem när festen var slut.
b. De gick hem innan festen var slut.

Inledarfält Satsdelsfält
satsbas subjunk- subjekt sats- finit verb övriga satsled

tion adverbial

när 0 festen var slut *-

Op innan festen var slut *—

Det är inte alltid utan vidare uppenbart att de temporala subjunktionema före-
gås av en underförstådd, osynlig satsbas. Detta framgår bäst i de fall bisatsver-
bet kräver ett obligatoriskt tidsadverbial (jfr SAG 4:593). Ett sådant är vara (i
betydelsen 'pågå'). Den underförstådda satsbasen i (13a) måste preciseras i en
motsvarande huvudsats, jfr (13b).

(13) a. Hon behöll klänningen på medan festen varade.
b. Festen varade i tre timmar.

I många traditionella beskrivningar brukar även då och när som inledare i tern-
porala bisatser räknas till subjunktionema. Detta är dock knappast rimligt. Lik-
som där och dit i lokativa bisatser är adverb, vilket är en såvitt jag förstår helt
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okontroversiell uppfattning, så bör även de temporala då och när räknas som
adverb. Dessa adverb, såväl de lokativa som de temporala, kan t.ex. på samma
sätt som relativa pronomen syfta tillbaka på ett korrelat i den överordnade sat-
sen, vilket subjunktioner som innan och medan inte kan göra.' För analysen ta-
lar också att bisatsinledande där, dit, då och när marginellt kan följas av som.

2.1.3 Komparativa bisatser
De komparativa bisatserna är en delvis ganska heterogen bisatskategori. En del
komparativa bisatser anknyter till ett explicit s.k. komparatorled i matrissatsen,
medan andra komparativsatser kan sägas anknyta till en underförstådd kompa-
rator (»så») och åter andra utgör helt fria adverbial. Efter (synligt) komparator-
led är subjunktionen som eller än, i de andra satstyperna är subjunktionerna
som, såsom eller liksom (SAG 4:106). Bruket av olika komparativa subjunk-
tioner exemplifieras i (14a-d).

(14) a. Birgit har samma frisyr som hon alltid har haft.
b. Johanna springer ännu fortare nu än hon gjorde förra året.
c. Hon utför inte sina uppgifter såsom hon borde.
d. Jörgen kom för sent till mötet, som han brukar (göra).

När komparativsatsen står bunden till ett komparatorled styrs valet av som eller
än av den s.k. komparatorn: subjunktionen som står efter komparatorerna
samma, likadan, sådan, lika och så-, subjunktionen än efter komparativformer
av pronomen, adjektiv och adverb och efter komparatorerna annan, annor-
lunda och annanstans (SAG 4:603). Att växlingen mellan som och än är bero-
ende av arten av den föregående komparatorn antyder en motsvarande betydel-
seskillnad mellan subjunktionerna.

I denna studie faller komparativa bisatser definitionsmässigt utanför katego-
rin som-satser p.g.a. subjunktionernas komparativa betydelse. Huruvida det är
denna betydelse som (i de flesta fall) omöjliggör ett utelämnande av subjunk-
tionen är dock något osäkert. Komparatorledet borde göra subjunktionen se-
mantiskt redundant. Det hela kan också hänga samman med att komparativa
bisatser egentligen utgör en helt egen syntaktisk kategori, som inte fullt ut kan
jämföras med andra bisatser. En egenhet som i hög grad utmärker just kompa-
rativa bisatser är t.ex. möjligheten att stryka satsled som går igen från matris-
satsen. Sådana strykningsmöjligheter föreligger inte hos andra bisatstyper -

inte heller hos som-satserna, jfr den komparativa bisatsen i (15a) och den, yt-
ligt sett, identiska relativsatsen i (15b).

1 Även om sedan också förekommer som adverb utanför bisatskontexten räknas detta ord som sub-

junktion när det inleder bisatser (jfr SAG 4:593). Som bisatsinledare är det mera jämförbart med
de övriga temporala subjunktionerna än med adverben då och när. I Svenska Akademiens gram-
matik betecknas där, dit, då och när som relativa adverb oavsett om bisatsen är bunden till ett kor-
relät eller ej (SAG 4:507).
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(15) a. Birgit har samma frisyr som hon alltid har haft/som alltid.
b. Birgit har den frisyr som hon alltid har haft/*som alltid.

1 detta arbete har jag inte strävat efter någon djupare förståelse av de kompara-
tiva bisatsernas särart. Att en sådan tycks föreligga har tvärtom understrukit det
angelägna i att avgränsa denna bisatstyp ifrån dem som jag för övrigt funnit det
rimligt att studera i ett samlat grepp. Jag har här nöjt mig med att avskilja de
komparativa satserna ifrån som-satsema med hjälp av ett formellt kriterium:
subjunktionens betydelse, även om detta alltså kanske inte är hela sanningen.

Jag kommer således inte fortsättningsvis att ta upp de komparativa bisat-
serna för deras egen skull. Jag har t.ex. inget svar på varför komparativa sub-
junktioner som regel inte kan utelämnas. Uppfattningen om den grundläg-
gande strukturella likheten mellan komparativa bisatser och som-satser kvar-
står emellertid, och vissa jämförelser kan trots allt vara intressanta, t.ex. att
komparativt som faktiskt kan, och t.o.m. brukar, utelämnas i en viss sorts kom-
parativa bisatser, nämligen efter komparatorled som inleds med så och ut-
trycker maximal grad, se (16a). Efter annat komparatorled är utelämning (som
regel) inte möjlig, jfr (16b).
(16) a. Hon sprang så fort (som) hon (bara) kunde.

b. Hon sprang lika fort som/(*0) hon gjorde i förrgår.

2.1.4 De basala subjunktionerna
Svenska Akademiens grammatik använder termen basala subjunktioner om

subjunktionerna att, om, som och än (SAG 2:734 ff.). Av dessa fyra kan man
dock ev. göra fem eller sex om man tar hänsyn till dels att om kan inleda både
rogativa och konditionala bisatser, dels att som kan anses föreligga både i en

komparativ och en icke-komparativ variant. Denna uppdelning kan motiveras
genom jämförelse med andra språk. Jag har redan poängterat att nära besläk-
tade men icke-nordiska språk använder sig av exklusivt komparativa subjunk-
tioner. För att finna stöd för uppdelningen av om behöver man inte gå längre
än till t.ex. danskan, där om endast används i rogativa bisatser, medan kondi-
tionala bisatser normalt inleds med subjunktionen hvis.

Den dubbla användningen av om i svenskan, med paralleller i engelskans if
och franskans si, kan emellertid sannolikt förklaras genom den lexikala släkt-
skap som ligger i den rogativa satsens och den villkorade utsagans hypotetiska
natur. Jag menar att det i detta fall är rimligast att utgå ifrån att det här faktiskt
rör sig om samma ord.2 Men distinktionen mellan de båda varianterna av som

2 Konkurrerande hypoteser om konditionalt om diskuteras i Rosenkvist 1999 och Rosenkvist 2002.
Enligt en traditionell linje (med Axel Kock som upphovsman) skulle om i konditionala bisatser ut-
vecklats från ett ursprungligt ef (över mellanformen cem), inte som om i rogativa bisatser ha sitt
ursprung i prepositionen om. Om detta stämmer skulle alltså formsammanfallet mellan om i kon-
ditionala och rogativa bisatser vara en ren tillfällighet. Rosenkvist menar emellertid att ett alterna-
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går just ut på att den ena varianten saknar den betydelse som utmärker den
andra. Förklaringen till dess dubbla bruk måste sökas på annat håll, och min
förklaring är alltså att likheten ligger i strukturen. Det rör sig här om satstyper
med satsbas. I ett historiskt perspektiv är det, som nämnts, den komparativa
subjunktionen som är primär. I betydelsereducerad form kom den att sprida sig
till andra satstyper med en liknande struktur, och på så sätt fick svenskan (och
de andra nordiska språken) både en komparativ subjunktion som och en

icke-komparativ.
I ett modernt perspektiv är det den icke-komparativa varianten av som som

är mest framträdande, och den kan snarast, p.g.a. sin breda användning, beskri-
vas som en allmän subjunktion jämte att. Och det intressantaste resultatet av
denna historiska utveckling är att våra två allmänna subjunktioner kan för-
knippas med bisatser av olika struktur: att med de satsbaslösa s.k. art-satserna
och som med diverse satsbasförsedda bisatser.

Bruket av svenskans basala subjunktioner presenteras schematiskt i (17).

07)
I bisatser

utan satsbas

med satsbas

Vi behöver inte gå längre än till engelskan för att se att uppdelningen mellan
att och (icke-komparativt) som ingalunda är självklar. Engelskan har bara en
allmän subjunktion utan tydlig bisatskarakteriserande betydelse, nämligen
that. Den används dels parallellt med svenskans subjunktion att, dels i t.ex. re-
lativsatser och utbrytningssatser - alltså i typiska som-satser. Bruket av eng-
elskans basala subjunktioner presenteras för jämförelsens skull i (18).

08)
I bisatser

utan satsbas

med satsbas

Eftersom det föreligger samma strukturella skillnader mellan olika bisatstyper
i engelskan som i svenskan, även om engelskan inte markerar skillnaden ge-
nom ett differentierat subjunktionsbruk, är det lika relevant att tala om som-

tivt förslag av Leffler (framlagt så tidigt som 1877), med innebörden att konditionalt om har samma
ursprung som interrogativt om i den homonyma prepositionen, vilar på färre rekonstruktioner och
antaganden och därför är att föredra. Jag skulle vilja tillägga att Lefflers förslag inte heller, som
Kocks, utmanar den spontana känslan att det bör föreligga en släktskap mellan om i konditionala
och interrogativa bisatser.

Basala subjunktioner i svenskan:
utan betydelse med betydelse

att om

som som/än

Basala subjunktioner i engelskan:
utan betydelse med betydelse

that if
that as/than
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satser på engelska (och andra språk) som på svenska. Det är, som framhölls i
inledningen, inte alls nödvändigt att subjunktionen i en som-sats realiseras el-
ler att den realiseras på ett visst sätt.

Det kan tilläggas att figurerna i (17) och (18) endast avser förhållandena i
(standard)svenska resp. (standard)engelska. Variationsmöjligheterna är inte
uttömda härmed. I detta sammanhang kan det påpekas att både danskan och
norskan ibland använder at i utbrytningskonstruktioner, dvs. i en kontext där
svenskan har som och att danska dialekter ibland uppvisar kombination av som
och at i samma bisats (se vidare kap. 4).

2.1.5 Indelningen av bisatser - en sammanfattning
Fördelningen av svenskans basala och övriga subjunktioner på bisatser med
och utan satsbas sammanfattas i (19) nedan. Markeringarna A-D motsvarar
fälten i figuren i (3) ovan.

(19) Subjunktioner: basala övriga
betydelse: ingen bisatskarak- bisatskarak-

teriserande teriserande

i bisatser A B kausala,
utan satsbas att om konsekutiva,

finala etc.

i bisatser C D
med satsbas som som/än temporala

2.2 Varför fakultativa subjunktioner?
Svenskan, och de övriga nordiska språken, har alltså, som framgått ovan, två
subjunktioner som inte kan tillmätas någon tydlig bisatskarakteriserande bety-
delse, att och (icke-komparativt) som. Dessa subjunktioner har också det ge-
mensamt att de uppträder fakultativt i vissa satser.3 Subjunktioner med bi-
satskarakteriserande betydelse utelämnas av naturliga skäl mer sällan. (Kom-
parativt som kan visserligen utelämnas i någon mån, men en förutsättning i
dessa fall är att bisatsens komparativa karaktär ändå framgår genom det s.k.
komparatorledet i matrissatsen.)

Att en subjunktion saknar betydelse (eller eventuellt har en i sammanhanget
redundant betydelse) kan betraktas som en nödvändig förutsättning för att den
ska kunna utelämnas. Men det är naturligtvis inte den enda förutsättningen. Att
betydelsetomma partiklar som att och som över huvud taget existerar tyder

3 Detta gäller dock inte för isländskan. Beträffande isländskans bruk av sem, se vidare kapitel 4.
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rimligtvis på att de har någon väsentlig funktion (eller en mera dold betydelse).
Uppenbarligen är ett konkret uttryck för denna funktion i vissa fall oundgäng-
ligt, eftersom varken att eller som kan utelämnas generellt. Och jag menar att
förståelse av att en subjunktion utan betydelse ibland kan utelämnas också för-
utsätter förståelse av varför den inte alltid kan utelämnas.

En fråga som samtidigt inställer sig i detta sammanhang är varför språket
förfogar över den egendomliga variation som de fakultativa subjunktionerna
innebär. Varför används över huvud taget en partikel som inte tillför budskapet
någon betydelse i konstruktioner där den tydligen inte heller har någon absolut
nödvändig grammatisk funktion? Om den inre grammatiken också styrs av en
ekonomiprincip av det slag som nämndes i föregående kapitel (avsn. 1.6) är
detta inte en alldeles trivial fråga. Man kan naturligtvis hävda att fakultativa
subjunktioner kan ha en diskursiv funktion och används t.ex. för att åstad-
komma en tydligare strukturering. Men intressant nog låter en utsatt fakultativ
subjunktion helt naturlig också när den diskursiva vinsten måste anses försum-
bar, jfr t.ex. (20a-b) med och utan subjunktion.
(20) a. Sussi tror (att) Peter kommer först på tisdag.

b. Det är den här boken (som) Sussi köpte till Peter.

Hur ska man så bedöma det faktum att svenskan har en funktionell uppdelning
på två subjunktioner utan egentlig betydelse, att och som, där engelskan nöjer
sig med bara en, thatl Ska jämförelsen tolkas på det viset att vi bara har att göra
med en mycket ytlig skillnad mellan att och som i svenskan? Har engelskan i
så fall en enda eller två olika subjunktioner thatl4 Man kan här notera att det
råder en viss parallellitet mellan engelskan och svenskan beträffande möjlig-
heten att utelämna that resp. som i vissa som-satser, t.ex. restriktiva relativ-
satser, liksom beträffande möjligheterna att utelämna subjunktion i arr-satser/
f/iaf-clauses. De faktorer som styr möjligheten att utelämna subjunktionen att
(SAG 4:536 f.) (resp. that) är däremot inte särskilt relevanta när det gäller ute-
lämning av subjunktion i som-satserna och vice versa. (Möjligheten att ute-
lämna som (resp. that) i olika som-satser hänger i flera fall på vilken satsdel
som utgör satsbas, vilket naturligtvis är ett irrelevant kriterium när det gäller
de satsbaslösa arr-satserna.) Vilka slutsatser man ska dra av detta är emellertid
inte alls självklart.

I detta arbete är jag i första hand intresserad av subjunktionens fördelning i
som-satserna, men jämförelsen mellan att och som är, som förhoppningsvis
framgått, delvis ofrånkomlig. Något lite har jag anledning att ta upp fakultativa
subjunktioner i art-satserna redan i det kapitel där jag arbetar fram en modell
(kap. 6), och jag får anledning att återknyta till dessa synpunkter i analysen av
som-satserna i påföljande kapitel. Också jämförelsen med engelskan kräver ett
ställningstagande beträffande relationen mellan that i f/zaf-clauses och that i
»som-clauses».

4 Jag utgår ifrån att engelskans that i t.ex. relativsatser inte är ett relativt pronomen.
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2.3 Obligatoriska, fakultativa, subfakultativa och
ogrammatiska som - några definitioner
2.3.1 Status och statusgrader
Som jag framhöll redan i det inledande kapitlet kan subjunktionen i en
som-sats vara obligatorisk, fakultativ, subfakultativ eller ogrammatisk. Denna
egenskap hos subjunktionen kommer jag nedan att benämna med termen sta-
tus, och de fyra möjligheterna kallar jag statusgrader.

Det är viktigt att notera att subjunktionens status är en abstrakt egenskap
som inte säger något om utfallet i konkreta exempel, utan endast anger hur en
som-sats av ett visst slag måste eller kan realiseras. I konkret språkbruk kan
man inte tala om t.ex. fakultativa subjunktioner utan bara om satser med res-

pektive utan subjunktion.
Vad som avses med obligatoriska och fakultativa subjunktioner är tämligen

genomskinligt: obligatorisk är en subjunktion som måste realiseras i konkret
språkbruk och fakultativ är en subjunktion som inte måste, men kan realiseras.
I (21a) är subjunktionen obligatorisk, i (21b) fakultativ.
(21) a. den person som brukar tala med honom ...

b. den person (som) han brukar tala med ...

Termen ogrammatisk subjunktion förutsätter ett längre drivet abstrakt
tänkande i det att man måste kunna föreställa sig att en subjunktion (av
som-typ) »skulle kunna realiseras», fastän så aldrig sker. Ogrammatiska sub-
junktioner reserverar jag för bisatser som har (synlig) satsbas vilken aldrig följs
av en konkret subjunktion. I svenskan gäller detta endast relativsatser med re-
lativa pronomen som vilken, vars etc. i satsbasen, men både sådana som ankny-
ter till ett nominalt korrelat som i (22a) och sådana som fungerar som »appo-
sition på satsplanet» som i (22b).
(22) a. den person med vilken (*som) han brukar tala ...

b. Karin kan inte vara med på styrelsemötet, vilket (*som) är tråkigt.

Beträffande som-satser med obligatoriska, fakultativa och ogrammatiska sub-
junktioner är det i stort sett entydigt om en utsatt subjunktion ger, eller beträf-
fande de ogrammatiska subjunktionerna skulle ge, en grammatisk eller en

ogrammatisk konstruktion. Med begreppet subfakultativa subjunktioner har
jag velat fånga upp de fall där gränsen mellan det grammatiska och det ogram-
matiska är mera vag. Detta gäller t.ex. utsatt som i frågebisatser i de fall då nå-
got annat led än subjektet är efterfrågat, se (23).
(23) Jag vet inte Ivern som han brukar tala med.

Normalt används inte subjunktion i fall som dessa, i synnerhet inte i skrift, och
vissa språkbrukare kan ha svårt att över huvud taget acceptera en konstruktion
som (23). Det händer dock att som dyker upp mellan frågeord och subjekt även
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i (planerat) skriftspråk; (24) nedan är ett autentiskt exempel från Språkdatas
konkordansmaterial (DN 87).

(24) Det svåraste återstående problemet var, enligt välinformerade källor, vad som
parterna egentligen ska få kontrollera hos varandra.

De subfakultativa subjunktionerna hamnar statusmässigt mellan de fritt fakul-
tativa och de ogrammatiska subjunktionerna. Prefixet sub- kan förknippas med
substandardspråk och syftar på att utsatt som är mer accepterat i talspråk än i
skriftspråk och, åtminstone beträffande vissa satstyper, mer accepterat i vissa
regionala varieteter än i andra.

Det är inte ovanligt att man i grammatiska framställningar inte gör den åt-
skillnad mellan fakultativa och subfakultativa som som jag gör här, utan be-
traktar båda kategorierna som fakultativa. Jag vill emellertid hävda att här fö-
religger en skillnad som är värd att uppmärksamma. Den kan vara ett tecken på
en djupare liggande strukturell skillnad mellan de respektive satstyperna.

Min hållning i denna fråga innebär inte att jag inte tar talat språk och dialek-
ter eller regionala varieteter på allvar, utan att jag menar att skriftspråkliga och
standardspråkliga normer faktiskt också kan bära vittnesbörd om något väsent-
ligt. Man kan, som jag ser det, inte okritiskt anta att t.ex. en större tolerans för
vissa uttryck i dialekter och talspråk än i standardspråk och skrift bara beror på
en konstlad normering i det standardiserade språket. Om en grammatisk parti-
kel gärna uppfattas som överflödig, pleonastisk, i skriftspråket kan det också,
menar jag, hänga samman med att standardisering av språk delvis beror på en
omedveten, spontan normering,5 som inte är slumpartad utan följer vissa prin-
ciper. En poäng i detta är att kontrasten mellan tal och skrift kanske kan ge oss

ytterligare någon liten upplysning om vår inre grammatik, jämfört med om vi
bara beaktar talspråket.

Sammanfattningsvis gäller därför att jag urskiljer fyra statusgrader för sub-
junktionen i olika som-satser: obligatorisk, fakultativ, subfakultativ samt
ogrammatisk.
- En obligatorisk subjunktion måste sättas ut. Ett utelämnande skulle resultera

i en ogrammatisk konstruktion.
- En fakultativ subjunktion kan sättas ut, men kan också utelämnas. Båda

varianterna är fullt grammatiska.
- En subfakultativ subjunktion tenderar att inte sättas ut, i synnerhet inte i

skrift. Utelämnad subjunktion resulterar alltid i en grammatisk konstruktion.
Utsatt subjunktion kan resultera i en konstruktion som uppfattas som oac-

ceptabel av vissa språkbrukare.
- En ogrammatisk subjunktion kan inte sättas ut. Varje form av subjunktion i

sådana konstruktioner skulle strida mot språkkänslan.

5 Såvitt jag förstår har t.ex. subfakultativt som i frågebisatser inte varit något primärt intresse för
normativa grammatiker och språkvårdare (jfr Hirvonen 1996).
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I exempel nedan där statusgrad anges kommer dessa att markeras på följande
vis.

- obligatorisk subjunktion: som
- fakultativ subjunktion: (som)
- subfakultativ subjunktion: ((som))
- ogrammatisk subjunktion:6 (*som)

2.3.2 Satsvarianter

Det är utmärkande för flera typer av som-satser att subjunktionens status varie-
rar mellan å ena sidan satser med subjekt som satsbas och ett spår i subjekts-
positionen efter subjunktionen och å andra sidan satser med något annat led än
subjektet i satsbasen och ett lexikalt subjekt efter subjunktionen. Exempel på
sådana satstyper är restriktiva relativsatser och kvesitiva frågebisatser, jfr
(25a-b) resp. (26a-b).

(25) a. den person som brukar tala med honom ...

b. den person (som) han brukar tala med ...

(26) a. Jag vet inte vem som brukar tala med honom.
b. Jag vet inte vem ((som)) han brukar tala med.

För att skilja på som-satser med subjektet som satsbas (som i a-exemplen ovan)
och som-satser med annan satsbas än subjekt (som i b-exemplen ovan) talar
jag fortsättningsvis om att olika satstyper kan förekomma i två olika sats-
varianter: subjektsvariant resp. icke-subjektsvariant. För enkelhetens skull
talar jag ibland om subjektssatser och icke-subjektssatser och menar då samma
sak.

2.3.3 Begreppet satstyp

Att olika satstyper kan förekomma i olika satsvarianter kräver också en preci-
sering av begreppet satstyp. Jag kommer nedan att dela in som-satserna i olika
satstyper efter deras betydelse, konstruktion, funktion och syntaktiska bete-
ende i övrigt. På det stora hela innebär detta inte att jag urskiljer andra skillna-
der mellan bisatser än vad som är brukligt i grammatiska handböcker eller
andra framställningar. Däremot låter jag i detta arbete vissa skillnader vara av-

görande för att föra också besläktade bisatser till olika satstyper.
Så måste t.ex. restriktiva och icke-restriktiva relativsatser klassas som olika

6 Det är naturligtvis i viss mening ologiskt att ge den icke fonetiskt realiserbara subjunktionen en
viss fonetisk form. Beteckningen kan dock motiveras av praktiska skäl.
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satstyper. Ett avgörande skäl för detta är att subjunktionen har olika status i
icke-subjektssatser i de båda typerna: den är fakultativ i restriktiva relativsatser
och obligatorisk i icke-restriktiva, jfr (27a-b). (I subjektsvarianter är som obli-
gatoriskt i båda typerna.)

(27) a. Leksaksloket var den present (som) Ake tyckte bäst om.
b. Åke visade upp sitt leksakslok, som hänför övrigtfått på sin femtioårsdag.

Det finns också andra egenskaper som är kopplade till den semantiska skillna-
den mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser. Bara före en restriktiv

relativsats kan korrelatet bestå av determinativt pronomen + substantiv i
obestämd form, och adverbial som förresten och för övrigt passar som regel
endast i icke-restriktiva relativsatser, jfr (27a-b) ovan.

Bisatser med synlig satsbas kommer inte heller att sorteras in i samma sats-
typ som bisatser med underförstådd satsbas, även om de funktionellt är lika.
Därför skiljer jag t.ex. mellan relativsatser som inleds med pronomenet vilken
- fortsättningsvis även W/fen-relativer - och relativsatser som har eller kan ha
som efter en osynlig satsbas - fortsättningsvis som-relativer, oavsett om sub-
junktionen är utsatt eller ej. Eftersom relativa pronomen aldrig kombineras
med subjunktion har jag inte i detta sammanhang anledning att göra åtskillnad
mellan restriktiva och icke-restriktiva v/Vferc-relativer. Restriktiva och icke-
restriktiva sora-relativer måste emellertid, som jag just framhållit, betraktas
som olika satstyper.

Användningen av begreppet satstyp såsom den beskrivits här är speciell i
detta arbete. Termen används normalt för andra indelningar av satser, t.ex. vid
indelning av satser i huvudsatser och bisatser eller för att skilja på deklarativa
och interrogativa satser etc. Även jag har, särskilt i kapitel 6, anledning att tala
om satstyper i denna senare bemärkelse. Bl.a. därför använder jag mig ibland
av den tydligare, men lite otympligare, termen som-satstyp när jag avser den
specifika indelningen av som-satser. Ofta är emellertid detta förtydligande inte
nödvändigt och då kan den kortare benämningen vara att föredra.

I kapitel 3 gör jag en närmare indelning av som-satserna i olika (som-)sats-
typer.

2.3.4 Som:s status i förhållande till satstyp och satsvariant
Subjunktionen som:s status kan nu genom indelningarna ovan preciseras efter
satsvariant och satstyp. Icke-restriktiva och restriktiva som-relativer, kvesitiva
bisatser och v//£e«-relativer kommer därvid att representera var sin kombina-
tion, var sin statusuppsättning, se (28).

I de fall subjunktionens status är obligatorisk, fakultativ eller ogrammatisk
bör man i princip, som nämndes ovan, kunna förutsätta att utsatta resp. uteläm-
nade subjunktioner resulterar i antingen helt grammatiska konstruktioner eller
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(28) subjekts- icke-subj.-
variant variant

icke-restr. som-relativer
restr. som-relativer
kvesitiva bisatser
v//£e«-relativer

som som

som {som)
som {{som))

{*som) {*som)

helt ogrammatiska konstruktioner (jfr avsn. 2.3.1).7 Satser med subfakultativt
som (gäller endast icke-subjektssatser) avviker i detta avseende från de övriga.

Bedömningen av acceptabiliteten av subfakultativt som kan variera också
inom en och samma satstyp. Ett utsatt som kan resultera i en konstruktion som
i stort sett avvisas av de flesta språkbrukare, i en konstruktion som accepteras
av de flesta språkbrukare eller i en konstruktion som avvisas av vissa språkbru-
kare och accepteras av andra. Särskilt i de fall då bedömningen varierar mest,
kan man säga att realiserat som är vanligast i vissa regionala varieteter av tal-
språket och minst vanligt i skrivet standardspråk. När språkbrukarna är mera
ense om konstruktionernas acceptabilitet kan variationen mellan hög och låg
acceptans hänga samman med t.ex. satsbasens form: fras versus enskilt lexem;
pronomen versus adverb, förmodligen också med pragmatiska faktorer som
t.ex. betoning (jfrHirvonen 1996).

2.3.5 Bisatsdomän, matrissats och relativkomplex
Ovan har jag gjort vissa distinktioner och infört ett antal egna termer som jag
ser som nödvändiga redan för möjligheten att över huvud taget beskriva kom-
plexet som-satser - och som därför kommer att användas flitigt redan i de när-
mast följande deskriptiva kapitlen. Jag ska nu slutligen ta upp några termer
som kanske spelar större roll i den analytiska delen av avhandlingen än i den
deskriptiva, nämligen (bi)satsdomän, matrissats och relativkomplex. Dessa
termer är inte mina egna.

Förklaringar till subjunktionens status i olika som-satser eller som-satstyper
kan i vissa fall tänkas vara rent bisatsinterna, men i andra fall måste man också
ta hänsyn till den struktur i vilken bisatsen är inbäddad. Jag finner de termer
jag ska ta upp här praktiska för en diskussion om dessa ting.

Med termen bisatsdomän (eller bara satsdomän), som jag hämtat från den
generativa grammatiken, refererar jag till bisatsens abstrakta struktur, med
både synliga och osynliga led och potentiella positioner. Efterleden, -domän,
antyder den »rumsliga» synen på strukturen, som naturligtvis hänger samman
med den generativa satsmodellen. Men även ett satsschema är ju en rumslig

7 Vissa avvikelser förekommer dock (se vidare kap. 3). Som utelämnas t.ex. normalt inte i restrik-
tiva relativsatser om bisatsen står extraponerad, alltså skild ifrån sitt korrelat, och inte heller om ett
adverbiellt led tränger sig emellan subjunktion och subjekt som i (i).

(i) ett förslag som redan nu flera arbetstagare nappat på
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modell för satsen och dess potentiella möjligheter. I satsschemat som presen-
terats i det inledande kapitlet kan inledarfält och satsdelsfält tillsammans sägas
utgöra satsdomänen.

Ett förhållande som sannolikt kan ges en rent bisatsintern förklaring är var-
för det i flera fall föreligger en asymmetri mellan subjunktionens status i sub-
jektsvariant och icke-subjektsvariant av samma satstyp, som i (29a-b). Skill-
nåden i status kan här klart relateras till om det finns ett spår eller ett lexikalt
subjekt till höger om subjunktionen.
(29) a. Ebba tog fram det brev som just hade kommit med posten.

b. Ebba tog fram det brev (som) hon just hade fått med posten.

I den icke-restriktiva relativsatsen förligger ingen asymmetri mellan subjekts-
satser och icke-subjektssatser. Här är kontrasten till den restriktiva motsvarig-
heten desto intressantare, eftersom möjligheten att utelämna som i relativsatser
kan vara helt beroende av om bisatsen har en restriktiv funktion eller inte, jfr
(30a-b).

(30) a. Maria visade sitt betyg, som hon just hade fått.
b. Maria visade det betyg (som) hon just hade fått.

Eftersom bisatserna i (30a-b), bortsett från subjunktionens status, är helt iden-
tiska förefaller det inte rimligt att söka en helt bisatsintern förklaring till skill-
nåden i detta fall. Här måste man också ta hänsyn till matrissatsen, dvs. den
del av den överordnade satsen som inte utgörs av bisatsen.81 det här fallet är
det naturligt att utgå ifrån att framför allt relativsatsens korrelat är det led i
matrissatsen som kan antas ha »syntaktisk räckvidd» in i bisatsen.

Med en relativsats korrelat avser jag som brukligt den del av matrissatsen
som relativsatsen knyter an till och som tillsammans med bisatsen bildar en no-
minalfras. I Gustaf Lindblads avhandling Relativ satsfogning i de nordiska
fornspråken (1943) införs termen relativkomplex för den syntaktiska enhet
som utgörs av korrelat och relativsats (a.a. s. 24). Termen övertas av Hilkka
Hiilos i hennes avhandling Om relativkomplexet i nusvenskan (1967). Även
jag finner den praktisk och använder mig av den, framför allt i avhandlingens
senare del.

8 Termen matrissats har införts av Robert B. Lees i The Grammar of English Nominalizations
(1960). Förhoppningsvis har den numera genom Svenska Akademiens grammatik fått en stabil
grund även i svensk språkvetenskap. F.ö. infördes termen matris med Jörgensen & Svenssons Nu-
svensk grammatik (1986) och matrissats med Erik Anderssons Grammatik från grunden (1993).



3. Svenska som-satser - en inventering och
beskrivning

3.1 Inventering av svenskans som-satser

Inventeringen av svenskans som-satser nedan utgår ifrån den beskrivning av
bisatserna som ges i Svenska Akademiens grammatik (SAG, kap. 37). Denna
del av inventeringen presenteras i delavsnitt 3.1.1.1 delavsnitt 3.1.2 diskuteras
vad som, i det här sammanhanget, ska konstituera en satstyp. I delavsnitt 3.1.3
presenteras resultatet av inventeringen och de benämningar på de olika sats-
typerna som kommer att användas fortsättningsvis. Redogörelsen i denna
första del av kapitlet inriktas främst på bisatsernas mest typiska drag. I avsnitt
3.2 följer en utförligare beskrivning av centrala som-satstyper. I avsnitt 3.3 ges
en sammanfattande översikt av som-satserna.

3.1.1 Som-satserna i SAG

Svenska Akademiens grammatik presenterar bisatserna primärt utifrån deras
syntaktiska funktion i ordningen a) väsentligen attributiva bisatser, b) väsent-
ligen nominala bisatser och c) väsentligen adverbiella bisatser. Som-satser
återfinns i alla dessa kategorier. Genomgången nedan följer SAG:s disposition,
men tar inom varje kategori upp endast de bisatser som är som-satser.

3.1.1.1 Väsentligen attributiva som-satser

Som väsentligen attributiva bisatser räknas i SAG endast relativsatser. Relativ-
satserna är dock en rätt heterogen grupp av bisatser, som i sin tur kan vidarein-
delas. Samtliga typer tillhör gruppen som-satser.

Den prototypiska relativsatsen i svenskan följer på ett nominalt korrelat, har
underförstådd satsbas och synlig eller fakultativt utelämnad subjunktion. Rela-
tivsatser av detta slag kallar jag, som nämnts, helt enkelt som-relativer, se (la-b).
(1) a. Jag har just läst ut en intressant bok som kom ut för tvä år sedan.

b. Jag har just läst ut den bok (som) Kerstin lånade mig i förra veckan.

Andra relativsatser har synlig satsbas. Den synliga satsbasen kan utgöras av el-
ler innehålla ett relativt pronomen, dvs. vilken (med böjningsformer) eller det
genitiva vars, eller ett relativt adverb, dvs. där, dit, då eller när, se (2a-b).
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(2) a. De bor i ett hus vars ägare struntar i underhållet.
b. De bor i ett bostadsområde där det finns många barn.

Relativa pronomen kan föregås av preposition. Jämte relativ satsbas som ut-
görs av preposition + vilken förekommer även relativ satsbas som utgörs av ett
pronominellt var- + preposition, jfr (3a-b).
(3) a. Stig fiskade upp en åra med vilken han kunde kajka i land.

b. Stig fiskade upp en åra varmed han kunde kajka i land.

Relativsatsens korrelat är oftast nominalt, men kan också vara adverbiellt och
följs då vanligen av adverbinledd relativsats. Till relativsatserna räknas även
bisatser som inleds med vilket och mera löst anknyter till hela matrissatsen el-
ler dess verbfras, s.k. appositionella relativsatser, se (4).

(4) I år kan jag inte ta ledigt på sportlovet, vilket irriterar mig.

Relativsatser som anknyter till ett avgränsat korrelat kan uppfattas som restrik-
tiva eller icke-restriktiva.1 En restriktiv relativsats inskränker eller preciserar
korrelatets referens, medan en icke-restriktiv relativsats ger ytterligare infor-
mation om en referent som klart avgränsats redan genom korrelatet. När det
gäller som-relativerna har denna uppdelning relevans för subjunktionens sta-
tus. I icke-restriktiva som-relativer är subjunktionen alltid obligatorisk. I den
restriktiva typen är subjunktionen obligatorisk i subjektsvarianter, men fakul-
tativ i icke-subjektsvarianter.

Ibland, t.ex. i SAG, betecknas även vissa korrelatlösa bisatser som relativ-
satser. Detta gäller t.ex. bisatser av den typ som illustreras i (5a), vilka inleds
med pronomenet vad, och adverbinledda bisatser med adverbiell funktion som
den i (5b).

(5) a. Hon packade ner vad hon behövde inför resan.
b. När taxin kom försvann hon utan att ta farväl.

Bisatser som inleds med adverben där, dit, då och när kan således både an-

knyta till ett korrelat, som i (2b), och fungera som fritt adverbial, som i (5b). I
SAG räknas de alltså i båda fallen som relativsatser. Pronomenet vad i exempel
som (5a) kan ibland föregås av allt, men bisatsen beskrivs i SAG också utan ett
sådant utsatt korrelat såsom en relativsats.

Som ett särskilt slags relativsatser räknas bisatserna i utbrytningskonstruk-
tioner, vilka inleds med osynlig satsbas och obligatoriskt eller fakultativt som,
se (6a-b). Det utbrutna ledet beskrivs i SAG som korrelat till bisatsen.

(6) a. Det var en cykel som stod överst på önskelistan.
b. Det är rätt ofta (som) de kommer för sent.

11 det enskilda fallet kan det vara svårt att säga att det ena eller andra förhållandet råder. Jag bortser
från detta, delvis praktiska, problem här. Teoretiskt sett är distinktionen ändå relevant. Se vidare
avsn. 3.2.2.1.
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Subjunktionen är obligatorisk i subjektsvarianter och fakultativ i icke-sub-
jektsvarianter. I detta avseende liknar bisatserna i utbrytningskonstruktioner de
restriktiva som-relativerna. I flera andra avseenden skiljer sig utbrytningsbisat-
ser från vanliga som-relativer, t.ex. därigenom att satsbasen i utbrytningsbisat-
sen inte nödvändigtvis är nominal, utan också kan vara adverbiell, som i (6b),
och även adjektivisk. (Se vidare avsn. 3.1.2 och 3.2.2.3.)

Slutligen nämns i SAG under relativsatserna ett par rätt marginella kon-
struktioner. Den första är s.k. falsk utbrytning,2 där det utbrutna ledet är ett
identifierande subjektspredikativ, i (7a-b) nedan: en cykel resp. min morfar.
Bisatsen i en falsk utbrytning är bunden till ett determinativt eller ett tredje per-
sonens pronomen eller till ett klassangivande substantiv. Till samma kategori
kan för övrigt korrelatlösa vad-inledda bisatser av det slag som illustreras med
(7c) räknas. (Denna typ nämns inte i SAG.) I (7c) är det utbrutna ledet kaffe.
(7) a. Det som stod överst på önskelistan var en cykel.

b. Den man/mannen som hälsade på igår är min morfar.
c. Vad jag vill ha nu är kaffe.

En annan marginell typ av relativsats är s.k. kausal relativsats, vilken kan sägas
fungera ungefär som ett orsaksadverbial, se (8).
(8) Han är säkert spanjor som har så svart hår.

jfr: Han är säkert spanjor, eftersom han har så svart hår.

Sammanfattningsvis kan sägas att SAG under relativsatser sorterar:
- prototypiska relativsatser med underförstådd satsbas: som-relativer
- relativsatser med pronomen i satsbasen:

a) vilken; vars + huvudord
b) preposition + vilken', var- + preposition
c) vilket syftande på hela matrissatsen eller dess korrelat

- bisatser med adverb som satsbas:

a) med korrelat
b) utan korrelat

- bisatser med vad som satsbas, ev. föregånget av allt
- bisatser i utbrytningskonstruktioner
- bisatser i falsk utbrytning
- kausala relativsatser

3.1.1.2 Väsentligen nominala som-satser
Av de väsentligen nominala bisatserna är det i första hand den kvesitiva3 bisat-
sen som kan räknas till som-satserna, men även s.k. expressiva bisatser är

2 Andra förekommande benämningar på konstruktionen är pseudoutbrytning och pseudoklyvning.
3 Dvs. den frågeordsinledda interrogativa bisatsen. Frågebisatser kan, som jag tagit upp i kapitel 2,
indelas i kvesitiva, dvs. frågeordsinledda, och rogativa, subjunktionsinledda, av vilka endast den
förra typen tillhör som-satsema.
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som-satser. Den kvesitiva bisatsen har synlig satsbas som utgörs av ett interro-
gativt led. Satsbasen kan vara ett enkelt interrogativt pronomen eller adverb el-
ler en fras uppbyggd kring ett sådant interrogativt ord, se (9a-c).
(9) a. Jag undrar vilka som tänker söka den nya tjänsten.

b. Jag undrar hur ofta man måste ta den här medicinen.
c. Jag vet inte på vilken sida jag ska liggaför att slippa värk.

Den expressiva bisatsen inleds vanligen med synlig satsbas innehållande ett
»expressivt» ord som så, vilken, vad eller hur, men kan också ha som som
första synliga element, se (lOa-c).

(10) a. Det är otroligt vad han kan hitta på.
b. Det är otroligt så söt han är.
c. Det är otroligt som hon ser ut.

3.1.1.3 Väsentligen adverbiella som-satser

Av de bisatser som i SAG beskrivs som väsentligen adverbiella är det i första
hand s.k. proportionala bisatser och generaliserande bisatser som är som-sat-
ser. Båda satstypema anses i SAG ha synlig satsbas, en beskrivning som jag
här frångår beträffande de proportionala bisatserna.

De proportionala bisatserna ansluter till ett led bestående av ju + pronomen,

adjektiv eller adverb i komparativ + ev. huvudord, se (11 a—c). Det led som bi-
satsen ansluter till uppfattas i SAG (4:616) som den proportionala bisatsens
synliga satsbas. Ett problem med en sådan beskrivning är att engelskans mot-
svårigheter kan konstrueras med relativa pronomen som who eller which, vilka
i så fall måste konkurrera om satsbasplatsen med det föregående ledet (the +
komparativ).4 Personligen tror jag inte att det led som innehåller komparativen
skulle vara bisatsextemt i engelskan men bisatsintemt i svenskan. Jag utgår
ifrån att det är bisatsextemt i båda språken, vilket alltså innebär att bisatserna i
(1 la-c) har osynlig satsbas.

(11) a. Ju fler gäster som kommer, desto roligare blir det.
b. Ju mer man lär sig, desto dummare känner man sig.
c. Det blir roligare, ju fler som kommer.

Komplexet av den proportionala bisatsen och det led den ansluter till, »det pro-

portionala adverbialet», står oftast initialt, varvid en pronominell kopia, desto
(ibland: ju, dess), inleder den resterande matrissatsen, (1 la—b). Men det pro-

portionala adverbialet kan också vara efterställt som i (1 lc).
Den generaliserande bisatsen kallas ofta allmän relativsats. Dess satsbas ut-

görs av eller innehåller pronomen eller adverb med interrogativ form, ev. för-

4 Engelska motsvarigheter till (Ila) är (ia-b). Den första varianten är vanligast, men även den
andra förekommer.

(i) a. The more people that come, the more fun we'll have,
b. The more people who come, the more fun we'll have.
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stärkta med -helst eller som helst, se (12a-d). (I SAG betecknas de samman-
satta formerna, som vadhelst, vad som helst, varthelst, vart som helst etc. som

generaliserande pronomen resp. adverb.)

(12) a. Han gör allt för henne, vad hon än ber om.
b. Han gör allt för henne, vadhelst hon ber om.
c. Han gör vad som faller honom in.
d. Han gör vad som helst som faller honom in.

Den generaliserande bisatsen utgör ofta fritt adverbial som i (12a-b), men kan
också fungera som bundet satsled, oftast i nominal funktion som i (12c-d).

Under adverbiella bisatser redovisar SAG också satsfogningarna »Dum som

jag var, sålde jag den» och »Som den pedant jag är tog jag bort tidningarna
från köksbordet». Jag kommer inte vidare att befatta mig med dessa marginella
konstruktioner.

3.1.2 Om indelningen av som-satserna i detta arbete
Vid min indelning av som-satserna i satstyper har det primära indelningskrite-
riet varit att subjunktionen ska kunna kopplas till en viss statusuppsättning,
dvs. inom en och samma satstyp tillåts subjunktionens status variera mellan
subjektsvariant och icke-subjektsvariant, men inte inom satsvarianterna (annat
än marginellt). Enligt detta kriterium utgör t.ex. restriktiva och icke-restriktiva
som-relativer två olika satstyper, eftersom som är fakultativt i icke-subjekts-
varianter av de restriktiva satserna, men obligatoriskt i de icke-restriktiva.5

Det är förstås också ett viktigt karakteristikum på en som-satstyp om den har
synlig eller osynlig satsbas. I praktiken visar sig satsbasens art emellertid vara
av marginell betydelse för själva indelningen av som-satser i olika typer, efter-
som subjunktionen i princip ändå uppträder med olika statusuppsättningar i
som-satser med synlig respektive osynlig satsbas. I t.ex. relativsatser med syn-

lig satsbas, v//£e/2-relativer, är ju subjunktionen alltid ogrammatisk och redan
därigenom avviker de från de funktionellt lika som-relativerna.

Kombinationen av subjunktionens statusuppsättning och satsbasens art har
dock inte varit den enda indelningsgrunden för som-satserna. Det har också va-
rit nödvändigt att ta hänsyn till de satsfogningar bisatserna är involverade i, på
så sätt att som-satser som är ytligt lika men med hänsyn till de respektive sats-
fogningarna uppvisar olika syntaktiskt beteende betraktas som skilda sats-
typer. Av detta senare skäl är det t.ex. självklart att göra bisatser i utbrytnings-
konstruktioner till en egen som-satstyp, trots den ytliga likheten med som-
relativerna.

Som framhölls ovan behöver det utbrutna ledet inte, som korrelatet till en

5 Under vissa förutsättningar är som mer eller mindre obligatoriskt också i restriktiva relativsatser
i icke-subjektsvariant, se vidare avsn. 3.2.2.1.
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söm-relativ, vara en nominalfras; även adverbiella och adjektiviska led kan
fokuseras i en utbrytning. Prepositionsfrasen i (13a) fungerar alltså bra som

utbrytningsled, medan samma prepositionsfras inte kan utgöra korrelat till en
söm-inledd relativsats, jfr (13b). Vi kan samtidigt notera att bisatsen i a-ex-

emplet inte kan ha synlig satsbas, medan prepositionsfrasen i b-exemplet
mycket väl kan fungera som korrelat till en adverbinledd bisats.

(13) a. Det var väl inte i Malmö (som)/(*där) han tänkte bosätta sig?
b. I Malmö, (*som)/där han tänkte bosätta sig, ...

En annan intressant omständighet är att fokusledet i en utbrytning har en själv-
ständigt avgränsad referens, liksom korrelatet till en icke-restriktiv relativsats,
samtidigt som subjunktionen uppträder med samma statusuppsättning i utbryt-
ningsbisatser som i restriktiva söm-relativer: obligatoriskt som i subjektssatser,
fakultativt som i icke-subjektssatser, jfr utbrytningskonstruktionen i (14a) och
de relativa satsfogningarna i (14b-c).

(14) a. Det var Kalles bok {som) jag läste igår.
b. Den var bra, Kalles bok, som jag läste igår.
c. Den var bra, den bok (som) jag läste igår.

Det är uppenbart att bisatsen i utbrytningskonstruktionen måste ses som en

egen satstyp och sannolikt att den är av särskilt intresse för denna studie. Men
även i en del andra fall betraktar jag olika som-satser som liknar varandra som
olika satstyper, endast därför att de »uppenbarligen» är av olika slag, dvs. oav-
sett om indelningen kan antas ha särskild relevans i detta sammanhang eller ej.
Detta gäller t.ex. kvesitiva och generaliserande bisatser. I övrigt håller jag av

praktiska skäl en restriktiv linje och avstår i min övergripande indelning från
en del möjliga uppdelningar som inte omedelbart förefaller relevanta, t.ex. av
adverbinledda bisatser i sådana som anknyter till ett bestämt korrelat och så-
dana som inte gör det.

3.1.3 Resultatet av inventeringen
Inventeringen och indelningen av som-satserna har resulterat i tio primära sats-
typer som kommer att presenteras vidare nedan. En del mera perifera som-sat-
ser - bisatser i falsk utbrytning, kausala relativsatser och expressiva bisatser -
har dock uteslutits helt ur undersökningen och sorterar således inte under nå-
gon av de tio typerna.

Mina benämningar på bisatstyperna skiljer sig i vissa fall ifrån terminologin
i SAG. Bisatser som inleds med adverben där, dit, då och när sammanför jag
här under beteckningen adverbinledda bisatser. De räknas alltså som en primär
satstyp oavsett om de binds till (ett synligt) korrelat eller ej. För att markera
särarten hos bisatsen i utbrytningskonstruktionen undviker jag termen relativ-
sats i dessa fall och talar helt enkelt om utbrytningssatser.



49

När det gäller benämningen av korrelatlösa relativsatser som inleds med
vad, ovan exemplifierade med (5a), ger SAG inte något bestämt besked. Jag
kommer med hänsyn till traditionen att benämna denna satstyp fri relativsats,
även om termen inte är invändningsfri. Samma benämning uppges i SAG (4:
514, Anm.) som en traditionell benämning på »appositionell relativ bisats».
Jag uppfattar dock att jag har stöd för min användning av termen i både inter-
nationell och svensk grammatisk litteratur, bl.a. i tre relativt moderna hand-
böcker i svensk grammatik (Thorell 1973:§ 122a, Jörgensen & Svensson 1986:
114, Andersson 1993:96).

Relativsatser som inleds med vilket och som löst anknyter till hela matrissat-
sen eller dess verbfras, som t.ex. (4) ovan, kallas i det följande appositionella
relativsatser (jfr SAG: »appositionell relativ bisats»). Andra relativsatser med
pronominell satsbas (främst vilken och vars + huvudord) sammanfattas här
som pronomeninledda relativsatser. Den bisatstyp som SAG benämner gene-
raliserande bisats (jfr (12a-d) ovan) har traditionellt kallats allmän relativsats.
I detta fall adopterar jag dock SAG:s term, liksom jag också i enlighet med
SAG använder termerna kvesitiv bisats (för frågeordsinledda interrogativa bi-
satser) och proportional bisats (för bisatser som ansluter till led bestående av

ju + komparativt pronomen, adjektiv eller adverb + ev. huvudord).
Sammanfattningsvis har inventeringen således resulterat i följande tio pri-

mära satstyper.

- restriktiva sora-relativer
- icke-restriktiva som-relativer
- pronomeninledda relativsatser
- appositionella relativsatser
- utbrytningssatser
- adverbinledda bisatser
- fria relativsatser
- generaliserande bisatser
- kvesitiva bisatser
- proportionala bisatser

Naturligtvis är det möjligt att urskilja undergrupper av en del av dessa primära
satstyper. Som framhölls ovan inrymmer t.ex. de adverbinledda bisatserna
både sådana som ansluter till ett synligt korrelat och sådana som har en friare
ställning. Den förra undergruppen kallar jag ibland adverbiella relativsatser.

De pronomeninledda relativsatserna omfattar alla relativsatser med relativt
pronomen i satsbasen utom allmänt syftande vilket. Satsbasens form i prono-
men-relativerna kan dock variera en hel del: den kan bestå av ett enkelt prono-
men {vilken, vilket, vilka), av ett genitivt pronomen {vilkens etc., vars) + hu-
vudord, av preposition + relativpronomen eller var- + preposition (t.ex. var-
med, vartill, varur), jfr (15a-c).



50

(15) a. Huset, vilket hans far hade köpt på 50-talet, hade nu förfallit.
b. Han bor i ett hus vars ägare struntar i underhållet.
c. Han förevisade det hus vari han bott som barn.

Med termen v//£e«-relativer avser jag företrädesvis sådana pronomeninledda
relativsatser som kan användas såsom alternativ till både restriktiva och icke-

restriktiva sora-relativer, som (15a).

3.2 Beskrivning av svenskans som-satser

De tio ovan identifierade primära satstyperna tas nedan upp till en något utför-
ligare beskrivning och diskussion än i föregående avsnitt. I delavsnitt 3.2.1 sor-
teras de olika som-satstyperna i fyra grupper med hänsyn till satsbasens art
(synlig eller osynlig) och subjunktionens status i subjektsvarianter och
icke-subjektsvarianter. I delavsnitt 3.2.2 diskuteras vissa som-satser gruppvis
utifrån funktionella och ytstrukturella likheter och skillnader. I delavsnitt 3.2.3
slutligen tar jag kort upp s.k. satsflätning, som är möjlig i satsfogningar med
flera av de olika som-satstyperna, dock inte alla.

3.2.1 Fyra grupper av som-satser

Efter den grammatiska status subjunktionen i en som-sats har dels i subjekts-
satser, dels i icke-subjektssatser talar jag fortsättningsvis om dess statusupp-
sättning. De svenska som-satstyperna fördelar sig på fyra olika statusuppsätt-
ningar enligt följande.
1. obligatorisk subjunktion i såväl subjektsvariant som icke-subjektsvariant
2. obligatorisk subjunktion i subjektsvariant och fakultativ i icke-subjekts-

variant
3. obligatorisk subjunktion i subjektsvariant och subfakultativ i icke-sub-

jektsvariant
4. ogrammatisk subjunktion i såväl subjektsvariant som icke-subjektsvariant.

De två förra statusuppsättningarna förknippar jag med som-satser med osynlig
satsbas och de två senare med som-satser med synlig satsbas. Bortsett från de
proportionala bisatserna är det inte svårt att göra denna fördelning på empirisk
grund. Bl.a. med stöd av den tydliga uppdelningen i övrigt utgår jag ifrån att
proportionala bisatser (som har osynlig satsbas) i princip har fakultativt som i
icke-subjektsvarianter, trots att detta inte har ett helt självklart stöd i språkbru-
ket (se vidare nedan). Därmed fördelar sig de olika som-satserna på fyra olika
grupper i enlighet med de fyra statusuppsättningarna ovan. Till den första ka-
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tegorin hör endast icke-restriktiva som-relativer. Till den andra kategorin hör
restriktiva relativsatser, utbrytningssatser och proportionala bisatser. Till den
tredje kategorin hör adverbinledda bisatser (efter subjunktionens status i den
enda tänkbara icke-subjektsvarianten) samt fria relativsatser, generaliserande
bisatser och kvesitiva bisatser. Till den fjärde kategorin, slutligen, hör prono-
meninledda och appositionella relativsatser. Indelningen framgår av tabell 3:1
där klassificeringen av subjunktionens statusuppsättning för olika som-satser
visas.

Tabell 3:1. Subjunktionens status i subjektsvarianter och icke-subjektsvarian-
ter av de olika som-satstyperna fördelade på fyra satstypsgrupper.

Satstypsgrupp/ Satstyp Subjekts- Icke-subj.-
Satsbas variant variant

1. osynlig satsbas icke-restriktiva som-relativer som som

2. osynlig satsbas restriktiva som-relativer som (som)
utbrytningssatser som (som)
proportionala bisatser som (som)

3. synlig satsbas adverbinledda bisatser - ((som))
fria relativsatser som ((som))
generaliserande bisatser som ((som))
kvesitiva bisatser som ((som))

4. synlig satsbas pronomeninledda relativsatser (*som) (*som)
appositionella relativsatser (*som) (*som)

Bedömningen av de olika satstypemas statusuppsättning är alltså, med undan-
tag av de proportionala bisatserna, relativt okomplicerad, trots att subjunktio-
nens status är en abstrakt egenskap. I normalfallet ger språkkänslan besked,
och språkbruket ger språkkänslan rätt.

När det gäller de absoluta statusgraderna, dvs. obligatorisk och ogrammatisk
subjunktion, är överensstämmelsen mellan språkkänsla och språkbruk fullstän-
dig. Det är t.ex. helt oproblematiskt att påstå att en pronomeninledd relativsats
inte kan realiseras med subjunktion, och det är lika oproblematiskt att hävda att
subjektspronomen i kvesitiva bisatser måste följas av som.

Beträffande bisatser med subfakultativ subjunktion har en viss osäkerhet
och variation i språkkänslan fått ingå i själva definitionen, och det har inte varit
svårt att tillämpa den på de adverbinledda och de frågeordsinledda bisatserna i
grupp 3. Min bedömning när det gäller dessa satstyper stämmer för övrigt
mycket väl med följande kommentarer i SAG: »Regionalt förekommer också
att när följs av adjunktionellt som» (SAG 4:509, Anm. 2); »I regionalt talspråk
kan satsbaserna där, dit följas av adjunktionellt som» (SAG 4:511, Anm. 6);
»Vidare följs vad [...] obligatoriskt av adjunktionellt som när det fungerar som
subjekt i bisatsen (men knappast annars, annat än regionalt)» (SAG 4:507 - om
fria relativsatser); »Om satsbasen inte är subjekt är som mindre vanligt i skrift-
språk. I talspråk varierar benägenheten att använda som regionalt och med
vissa omständigheter i den syntaktiska omgivningen. Sålunda används som
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hellre efter lång satsbas än efter kort, hellre efter nominalfras än efter satsbas
med annan struktur samt hellre framför långt (tungt) subjekt än framför kort
(lätt).» (SAG 4:556 - om kvesitiva bisatser); »Nominal satsbas kan följas av

adjunktionellt som (obligatoriskt om den är subjekt [...], sällan annars)» (SAG
4:618 - om generaliserande bisatser).

En aning mer komplicerat blir det med de bisatser som tar fakultativt som.
Kravet att det bör vara lika möjligt att sätta ut och utelämna subjunktionen kan
i dessa satser bara upprätthållas i princip. I t.ex. ett par väldefinierade fall av
restriktiv som-relativ bör eller måste subjunktionen sättas ut även i icke-sub-
jektsvariant (se vidare avsn. 3.2.2.1). Att försöka avgränsa dessa fall ifrån sats-
typen eller definiera satsvariantens subjunktionsstatus på något annat sätt vore
dock endast att införa onödiga komplikationer. Jag tvekar därför inte att be-
teckna subjunktionen i icke-subjektsvarianter i restriktiva som-relativer och ut-
brytningssatser såsom fakultativ. Så brukar den beskrivas, och variationen i
språkbruket (se nedan) bekräftar denna beskrivning.

Ett svårare problem är däremot de proportionala bisatserna, se (16a-b). Att
subjunktionen är obligatorisk i subjektsvarianter är helt klart, men det är inte
lika självklart att den är fakultativ i icke-subjektsvarianter. Preferensen för den
subjunktionslösa varianten av bisatser som den i (16b) är nämligen mycket tyd-
lig. Men språkkänslan tycks vara något tolerantare än vad språkbruket antyder.
(16) a. Ju fler som kommer på festen, desto roligare får vi.

b. Ju fler (som) vi bjuder på festen, desto roligare får vi.

Språkbruket i skrift har snabbkontrollerats i Språkdatas material. Av 125
icke-subjektsvarianter av proportionala bisatser i Press 97 och 61 dito i DN 87
hade endast två (en i vardera materialet) utsatt som. Andelen realiserade sub-
junktioner i dessa satser utgör alltså någon enstaka procent. Motsvarande andel
i icke-subjektsvarianter av restriktiva som-relativer och utbrytningssatser lig-
ger på en helt annan nivå.

Benägenheten att sätta ut som i restriktiva som-relativer när språkkänslan
tilllåter både utsatt och utelämnad subjunktion har undersökts i tre svenska ro-
maner.6 Som man kan förvänta sig råder en individuell variation och olika
tendenser efter olika typer av korrelat. T.ex. utelämnar en av författarna (Klas
Östergren) konsekvent som efter självständigt determinativt den/det/de (9 fall),
men bara i ca hälften av bisatserna (17 av 33) efter korrelat som utgörs av de-
terminativt pronomen + substantiv i obest. form och aldrig om samma typ av
korrelat dessutom byggts ut med ett eller flera attribut (10 instanser). De båda
övriga författarna är inte lika känsliga för just denna variation hos korrelatet,
men samtliga undersökta författare visar en synnerligen stark benägenhet att

6 De excerperade romanerna är Åke Leijonhufvud: Anna och Christian (1978), Ulf Lundell: Jack
(1976, t.o.m. s. 227) och Klas Östergren: Gentlemen (1980, t.o.m. s. 232). Excerperingen resulte-
rade i sammanlagt 210,199 resp. 195 icke-subjektsvarianter av som-relativer. Undersökningen pre-
senteras närmre i avsn. 8.4.
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utelämna som efter korrelat som innehåller en superlativ (sammantaget 21 av
22 fall) eller inleds med den/det/de enda (sammantaget 26 av 29 fall).

Andelen utsatta subjunktioner i icke-subjektsvariant av utbrytningssatser
har kontrollerats i Språkdatas DN 87-korpus. Efter det är/var här/där (tot. 53
ex.) följer som i 21 % av de undersökta utbrytningarna (dvs. i 11 ex.). När det
utbrutna ledet i stället är första gången eller andra gången (tot. 77 ex.) är an-
delen utsatta som 30 % (som förekommer alltså i 23 ex.).

Även om de undersökta materialen inte är så stora är utslaget rätt tydligt.
Jämfört med satstyper med (själv)klart fakultativ subjunktion är benägenheten
att sätta ut som i de proportionala bisatserna mycket svag. Ändå tycks språk-
känslan inte stegra sig helt. Ett mindre antal tillfrågade språkbrukare säger sig
utan vidare acceptera utsatt som i bisatser av den typ som (16b) utgör prov på,
men flera påpekar spontant att de föredrar utelämnad subjunktion.

SAG (4:616) skriver på följande sätt om subjunktionens status i satstypen:
»Satsbasen kan följas av subjunktionen som (obligatoriskt om den är subjekt;
som används sällan efter adjektiv)». Med all säkerhet ska den senare upplys-
ningen, dvs. »som används sällan efter adjektiv», dock inte uppfattas som en

upplysning om det egentliga bruket; som jag just visat används ju som över hu-
vud taget sällan i denna bisatstyp när satsbasen inte är subjekt. Detta gäller åt-
minstone i skrift, men sannolikt även i talspråk. Det troliga är att man avser att
utsatt som efter adjektiv ger upphov till en tveksamt grammatisk sats, vilket
ofta tycks vara fallet, se (17).

(17) ?Ju personligare som han blir, desto bättre blir programmet.
jfr: Ju personligare han blir, desto bättre blir programmet. (DN 87)

Trots att subjunktion helst inte används efter adjektiv i de proportionala bisat-
sema måste väl skrivningen i SAG innebära att detta är ett undantag, och att
det i andra fall är möjligt att sätta ut som i icke-subjektssatser. Jag ser det där-
med som försvarbart att i princip klassa subjunktionen i bisatstypen som fakul-
tativ. Gränsen mot subfakultativt som tycks mig dock i detta fall inte särskilt
skarp.

3.2.2 Jämförande beskrivning av olika som-satstyper med funk-
tionella eller ytstrukturella likheter
Flera av som-satstyperna är ytstrukturellt lika eller uppvisar funktionell över-
lappning. I detta delavsnitt ska jag försöka belysa viktigare skillnader mellan
olika satstyper som uppvisar sådana likheter.

3.2.2.1 Icke-restriktiva och restriktiva scwz-relativer

Indelningen av relativsatser i restriktiva och icke-restriktiva är i detta samman-
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hang ytterst väsentlig, men den är inte helt okomplicerad. Väsentlig är den där-
för att som endast kan utelämnas i restriktiva relativsatser, problematisk därför
att distinktionen restriktiv-icke-restriktiv egentligen är semantisk, inte struktu-
rell. I de fall subjunktionen är utelämnad kan relativsatsen entydigt tolkas som
restriktiv, men relativsatser med utsatt subjunktion (eller med inledande rela-
tivpronomen) är i sig själva semantiskt neutrala. Det är då bara genom kontex-
ten som de kan uppfattas som restriktiva eller icke-restriktiva. Ofta framgår bi-
satsens restriktiva alternativt icke-restriktiva funktion alldeles entydigt, men

långt ifrån alltid.
Restriktiv är definitionsmässigt en relativsats som begränsar mängden tänk-

bara referenter. En restriktiv relativsats kan därför inte utan vidare strykas utan
att korrelatets referens påverkas, jfr (18a-b).
(18) a. Hon tycker inte om män som röker när hon äter.

b. Hon tycker inte om män.

Icke-restriktiv är omvänt en relativsats som inte medverkar till att precisera
korrelatets referens. Innehållet i en icke-restriktiv relativsats skulle i regel
kunna presenteras i en självständig huvudsats utan att budskapet påverkas
nämnvärt, jfr (19a-b).

(19) a. Hon tycker inte om Kalle och Gustaf, som röker när hon äter.
b. Hon tycker inte om Kalle och Gustaf. De röker när hon äter.

Bisatserna i (18a) och (19a) är, åtminstone ytligt sett, identiska, trots att den
förra är en restriktiv och den senare en icke-restriktiv relativsats. Detta illustre-
rar just det jag ovan nämnt: att relativsatser i sig själva kan vara semantiskt
neutrala med avseende på distinktionen restriktiv-icke-restriktiv. Det är endast
genom kontexten som (18a) tolkas som restriktiv och (19a) som icke-restriktiv.

Att den i grunden semantiska indelningen av relativsatser i restriktiva och
icke-restriktiva ändå är relevant också i ett strukturellt perspektiv i ett språk
som svenska framgår tydligt av det faktum att som kan utelämnas i icke-sub-
jektsvarianter av restriktiva relativsatser men aldrig i icke-restriktiva, jfr (20a-
b) och (21a-b). (I subjektssatser är ju subjunktionen däremot alltid obligato-
risk.)

(20) a. Kvinnan som han älskar har spårlöst försvunnit,
b. Kvinnan han älskar har spårlöst försvunnit.

(21) a. Hans båda systrar, som han kallar Mimi och Fifi, har försvunnit,
b. Hans båda systrar, *han kallar Mimi och Fifi, har försvunnit.

Relationen mellan semantik och struktur kan här beskrivas på två sätt, bero-
ende på vilket perspektiv man väljer. Om man utgår ifrån bisatsens struktur får
vi implikationerna i (22) nedan: utelämnat som i en relativsats är endast fören-
ligt med en restriktiv tolkning, medan en relativsats med utsatt som är seman-
tiskt neutral. Om utgångspunkten är semantisk gäller implikationerna i (23),
där subjunktionens status anges i förhållande till bisatsens restriktivitet. Det är
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det senare perspektivet som ligger till grund för satstypsindelningen, men det
är värt att också beakta det förra.

(22) utelämnat som > restriktiv tolkning
utsatt som > semantiskt neutral

(23) , obligatoriskt som i subjektssats resp.restriktiv relativsats > r ® 4 ... ^fakultativt som i icke-subjektssats
icke-restriktiv relativsats > obligatoriskt som

Ett annat intressant drag i svenskans relativa satsfogning med relevans för dis-
tinktionen mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser är förekomsten
av korrelat som endast låter sig förenas med antingen den restriktiva eller den
icke-restriktiva typen. Korrelat som med få undantag bara kan ta icke-restrik-
tiva relativsatser är sådana som utgörs av egennamn eller inleds med possessivt
attribut eller pronomenet denna {detta!dessa). Efter indefinita korrelat med
icke-specifik referens, t.ex. (18a), är relativsatsen (så gott som) alltid restriktiv.
Indefinita korrelat med specifik referens däremot kan följas av både restriktiva
och icke-restriktiva relativsatser, och i det konkreta fallet är tolkningen ofta
oklar, då som är utsatt. Även många definita korrelat kan ta både restriktiv och
icke-restriktiv relativsats. Detta gäller emellertid inte korrelat som består av
determinativt pronomen och substantiv i obestämd form. Efter ett sådant kor-
relät är relativsatsen inte endast semantiskt begränsande (restriktiv) den är
också formellt nödvändig i den meningen att konstruktionen skulle vara

ogrammatisk utan relativsatsen, jfr (24a-b).7
(24) a. Den kvinna {som) han älskar har spårlöst försvunnit,

b. *Den kvinna har spårlöst försvunnit.

Regeln att subjunktionen i en restriktiv relativsats är fakultativ gäller i princip,
men det föreligger ett par intressanta undantag. Som utelämnas inte gärna i de

7 Av tradition används ibland termen nödvändig relativsats som synonym till restriktiv relativsats,
även om den senare termen numera förefaller att etablera sig som den gängse. I ett smärre bidrag
i Nysvenska studier 1964 argumenterar Hilkka Hiilos för termparet restriktiv-orestriktiv framför
nödvändig-icke-nödvändig (och en rad andra termpar) när man avser just relativsatsens in-
skränkande betydelse. Termen nödvändig relativsats vill hon reservera för det fall då meningen
skulle vara formellt ofullständig utan bisatsen, det gäller t.ex. relativsatsen i (24a) ovan. Relativ-
satsen i (20a-b) är inte nödvändig i denna mening, trots att den är restriktiv. I ett senare inlägg i
samma tidskrift av Mats Rydén (1968) poängteras återigen vikten av att skilja mellan begreppen
restriktivitet och nödvändighet. Rydén menar emellertid att den relativsats är nödvändig som är se-
mantiskt nödvändig, dvs. nödvändig för sammanhanget (jfr Hiilos mera strukturella syn). I denna
mening är t.ex. även den icke-restriktiva relativsatsen i (19a) nödvändig. (En skillnad som kan no-
teras mellan semantiskt nödvändiga resp. icke-nödvändiga icke-restriktiva relativsatser, t.ex. (19a)
och (21a) resp., är att adverbial av typen förresten ochför övrigt passar endast i den senare typen,
men inte i den förra - min anm.)

Jag är i princip ense med de nämnda författarna om att det är olyckligt att sätta likhetstecken
mellan restriktiv och nödvändig ifråga om relativsatser. I detta sammanhang har jag inget behov
av den senare av dessa termer (och därmed heller inte av att precisera den). Jag håller mig här till
termparet restriktiv-icke-restriktiv.
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fall subjektet föregås av ett adverbial, jfr (25a-b). Relativsatser med denna ord-
följd är relativt ovanliga.

(25) a. Detta är den lärobok som fortfarande många vill se som huvudbok.
b. Detta är den lärobok *fortfarande många vill se som huvudbok.

Som är vanligtvis utsatt, eller endast marginellt utelämnat (jfr SAG 4:498), när
relativsatsen är extraponerad, dvs. inte står i omedelbar anslutning till korrela-
tet, se (26a-b).

(26) a. Hon träffade en man på båten som hon senare kom att gifta sig med.
b. Hon träffade en man på båten Ihon senare kom att gifta sig med.

3.2.2.2 Som-relativer och v//£e/i-relativer

På svenska är som-relativerna stilistiskt neutrala, medan v//£en-relativer för-
knippas med formellt språk och skriftspråk. Så länge man kan bortse ifrån den
stilistiska skillnaden är som-relativer ofta utbytbara mot vi/fce/z-relativer. Vissa
korrelat kan dock inte följas av v//£e«-relativer. Det gäller personliga prono-
men, pronomenen ingen, någon, ingenting och någonting samt interrogativa
pronomen och adverb (SAG 4:493).8

En syntaktisk skillnad mellan satstyperna är att det relativa pronomenet v/7-
ken kan föregås av preposition, medan sora-relativer inte kan inledas med pre-

position, jfr (27a-b). Såväl vz7£c«-relativer som som-relativer accepterar där-
emot en isolerad preposition i satsdelsfältet, som i (28a-b).
(27) a. denna idé, för vilken han kunde ha givit sitt liv, ...

b. denna idé, *för som han kunde ha givit sitt liv, ...

(28) a. denna idé, vilken han kunde ha givit sitt liv för, ...

b. denna idé, som han kunde ha givit sitt liv för, ...

Att prepositionen inte kan inleda en söm-relativ tolkas naturligen så att prepo-
sitionen inte kan ha en osynlig rektion i satsbaspositionen. Hur man ska tolka
det faktum att vissa pronomen inte kan vara korrelat till v/7£en-relativer är där-
emot inte självklart.

3.2.2.3 Som-relativer och utbrytningssatser
Bisatserna i vanliga utbrytningar omtalas ofta som relativsatser, och de uppvi-
sar onekligen slående likheter med de vanliga som-relativerna.9 Å andra sidan
föreligger även en rad olikheter som man också bör hålla i minnet. Ett par av

8 SAG inskränker inte användningen av v//£e«-relativer efter de och dem. Jag skiljer dock på ana-
foriskt de/dem och determinativt de/dem. Såvitt jag förstår är v/7£e«-relativer efter anaforiskt det
dem lika omöjligt som efter andra personliga pronomen.
9 Likheter mellan relativkonstruktioner och fokuskonstruktioner är ett, språktypologiskt sett, rätt
spritt fenomen. Se t.ex. Schachter 1973, Givön 1990:717 ff.
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dessa har redan nämnts, t.ex. att det utbrutna ledet kan vara såväl nominalt, ad-
verbiellt som predikativt, medan vanlig relativ satsfogning förutsätter att en

osynlig satsbas är nominal. Viktigt är också att utbrytningssatser å ena sidan
liknar restriktiva relativsatser när det gäller subjunktionens status, men å andra
sidan till skillnad från restriktiva relativsatser knyter an till ett led i matrissat-
sen med självständigt avgränsad referens. (Jfr avsn. 3.1.2.)

En annan intressant egenhet i utbrytningskonstruktionen är att det foku-
serade ledet kan ha en form som om det tillhörde bisatsen. Fokuserade person-

liga pronomen tar nämligen kasus efter sin ställning i förhållande till bisatsver-
bet, och i förekommande fall antar de reflexiv form om de syftar på bisatsens
subjekt, jfr (29a-c). Korrelatet till en vanlig relativsats däremot rättar sig nor-
malt i motsvarande avseenden efter sin ställning i matrissatsen,10 jfr (29a-c)
och (30a-b), där indexeringen i (30b) markerar det reflexiva pronomenets syft-
ning.

(29) a. Här är det jag som bestämmer.
b. Här är det mig ni ska lyda.
c. Det var till sin bror hon köpte skivan.

(30) a. Ni ska fråga mig som bestämmer här.
b. Per; ringde till sin; syster som Eva tidigare hade träffat på stan.

Med tanke på dess bisatstillnärmade form man kan naturligtvis ställa frågan
om inte det utbrutna ledet i en emfatisk omskrivning faktiskt ingår i bisatsen.
Kanske utgör det i själva verket satsbas i utbrytningssatsen? Jag menar emel-
lertid att så inte är fallet, något som jag återkommer till i kapitel 7. Ett starkt
argument mot att göra det utbrutna ledet bisatsinternt är att det inte kan anses

ingå i den proposition som bisatsen bygger på, vilket framgår av ett negerat ex-

empel som (31). Vad bisatsen i det här fallet uttrycker är att subjektet, »hon»,
köpte en viss skiva till någon. Denna »någon» kan ju inte vara brodern, dvs.
den person som det refereras till genom det fokuserade, utbrutna, ledet. Bisats-
propositionens 'till någon' kan alltså inte ersättas med det utbrutna ledet {till
sin bror), och det fokuserade ledet bör därför vara bisatsexternt.11

(31) Det var inte till sin bror som hon köpte skivan.
bisatsproposition: hon köpte skivan till någon

Med denna analys av utbrytningssatserna måste jag dra slutsatsen att det är
möjligt att ett led som står utanför den egentliga bisatsdomänen kan ha en form
som om det tillhörde bisatsen. Frågan är då om motsatsen också är möjlig. Kan
ett bisatsinternt led ha en form som om det stod i matrissatsen? Frågan har sitt

10 Se dock diskussionen i kapitel 7 (avsn. 7.2.2).
11 Eftersom bisatsen faktiskt inte syftar på det fokuserade ledet kan man dessutom ifrågasätta det
lämpliga i beteckningen korrelat för det senare. Jfr SAG 4:514: »I likhet med attributiva relativsat-
ser har den relativa bisatsen i utbrytningskonstruktion ett underförstått led med korrelat i matris-
satsen. [...] Korrelatet kallas utbrutet led ...»
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särskilda berättigande i detta sammanhang, därför att det finns forskare som
vill göra relativsatsens korrelat till satsbas i bisatsen.12 Denna uppfattning har
dock inte stått oemotsagd. (Se vidare kapitel 7.) Ett problem med analysen är
t.ex. att en (restriktiv) relativsats kan stå extraponerad, dvs. skild ifrån sitt kor-
relät, jfr (26) ovan och (32) nedan.
(32) Jag skulle vilja ha tag i någon nu genast som kan fixa min bil.

Personligen menar jag också att korrelatets kasus talar emot en bisatsintern
analys. (Jag fäster alltså större vikt vid kasus hos korrelatet till en relativsats än
vid kasus hos ett utbrutet led i en emfatisk omskrivning.) Oftast är det så att
korrelatet rättar kasus, i förekommande fall, efter sin ställning i förhållande till
matrisverbet.

Detta gäller entydigt då korrelatet består av pronomen i första och andra per-
son, dvs. i de fall då svenskan fortfarande upprätthåller en tydlig kasusdistink-
tion (jag-mig, du-dig, vi-oss, ni-er). Dessa pronomen syftar som regel på en
eller ett antal välavgränsade referenter, varför en påföljande relativsats nästan
alltid är icke-restriktiv som i (30a) ovan. Men när sådana pronomen någon
gång avgränsas referentiellt med hjälp av en restriktiv relativsats tycks kasus-
kriteriet fortfarande entydigt ge samma utslag som i det icke-restriktiva fallet,
dvs. pronomenet rättar kasus efter matrissatsens verb, jfr (33a-b).
(33) a. Har jag fått betalt av alla er som ska följa med på resan?

b. Har jag fått betalt av *alla ni som ska följa med på resan?

Beträffande pronomen i tredje person är det svårare att använda kasus som test-
kriterium. Subjektsformerna han och hon förekommer ibland även i ob-
jektsställning,13 också utanför den relativa satsfogningen. Därför kan man inte
heller förvänta att växlingen han-honom resp. hon-henne i korrelat ska vara
lika konsekvent som för personliga pronomen i första och andra person.

Pronomenet den!det/de kan föregå både restriktiva och icke-restriktiva rela-
tivsatser. I det senare fallet kan den uppfattas som ett vanligt personligt prono-
men (som jag, du, han, hon etc.) med anaforisk syftning. I det förra fallet bru-
kar man tala om den som ett determinativt pronomen. Det anaforiska pronome-
net används endast självständigt, medan det determinativa pronomenet kan an-
vändas både självständigt (den som ...) och förenat, dvs. tillsammans med ett
substantiviskt huvudord (den bok som ...). Också beträffande den är kasuskri-
teriet komplicerat, eftersom kasusväxlingen här är aktuell endast i pluralis, och
då bara i skrift. Numera motsvaras ju det skrivna språkets de och dem av en
enda talspråksform: dom. (Detta gäller för övrigt oavsett om pronomenet har
anaforisk eller determinativ syftning.)

12 Under senare tid har särskilt Richard Kayne (1994) föreslagit en sådan analys, för vilken han
vunnit visst gehör.
13 Bruket av han i objektsställning har här visst stöd i regionala varieteter där den med sub-
jektsformen likalydande ackusativformen (dvs. han) bevarats som oblik form i stället för dativfor-
men honom.
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Hur ska man mot denna bakgrund bedöma det faktum att det råder en stor
vacklan beträffande bruket av de och dem före, i synnerhet, restriktiva relativ-
satser? Som många uppmärksammat råder inte någon riktig konsensus bland
språkbrukama här. Inte minst påpekas då och då att subjektsformen de ofta an-
vänds efter preposition och före relativsats, t.ex. till de som ... i stället för det,
åtminstone tidigare, normenliga till dem som ...14

Problemet de/dem före relativsats har diskuterats en hel del av såväl fö-
reträdare för språkvården som av andra. I detta sammanhang ska jag nöja mig
med att referera två huvudståndpunkter. Den ena gör gällande att osäkerheten
avseende kasus beror på att talspråket har en enhetsform och att den intuitiva
känslan för vad som är »rätt» skriftspråksform därför blivit osäker. Platzack
(1976) kan tolkas som en företrädare för denna linje. Företrädare för den andra
ståndpunkten, i första hand Molde (1980), tar mera fasta på att främst subjekts-
formen »överanvänds» och menar att de som kommit att uppfattas som en en-
het.

Föreställningen att talspråkets dom fått intuitionen beträffande korrekt
skriftspråksform på fall jävas något av en undersökning av Katharina Hallen-
creutz (1980) där högstadieelever testats på sin känsla för de och dem. Eleverna
visade nämligen en nästan förbluffande hög säkerhet i valet mellan de båda for-
merna när de inte förekom i samband med relativsats.15 Men, intressant nog, i
årskurs nio gällde 76% av avvikelserna från normen testets enda determinativa
pronomen (av de som i st.f. av dem som).

Det är emellertid inte alltid subjektsformen de som överanvänds före relativ-
sats. Platzacks försökspersoner accepterar ibland dem som i stället för norm-

enligt de som. Jag har för övrigt själv funnit nedanstående autentiska exempel
på detta. I detta fall kan man särskilt notera att dem används fastän både
matrissatsen och bisatsen talar för de, se (34).

(34) De ska ta hand om barn mellan 14 och 18 år - men det finns dem som är ännu
yngre. (Ups. Nya Tidn. 30.5.2000)

Användning av dem i stället för de (också bland professionella skribenter) ty-
der trots allt på att man inte helt kan bortse ifrån att intuitionen när det gäller
vilken kasusform som är korrekt tycks avta. Ändå är det viktigast, menar jag,

14 Företeelsen är ingalunda ny. Molde (1980) ger prov på mycket gamla exempel. Frågan är om
bruket ökar i omfattning. Enligt en jämförelse mellan dagstidningstexter från 1977 resp. 1992 av
Sten Ewerth (1992:19) tycks så vara fallet, men en egen snabbkontroll i Språkdatas konkordanser
från 1995-97 visar att andelen de (efter preposition och före som) i stället för dem är klart lägre än
i Ewerths material, och snarare minskande än ökande, något som kan vara förvånande. Som också
Ewerth antyder kan man dock ha olika interna skrivregler vid olika tidningar, vilket innebär att ur-
valet av tidningar som ingår i undersökningskorpusen kan ha stor inverkan på resultatet. Det är helt
enkelt svårt att dra några säkra aktuella slutsatser i frågan, utan att göra en större undersökning.
15 Hallencreutz undersökning har numera ett par decennier på nacken, och det är inte säkert att en
likadan undersökning skulle ge samma resultat idag. Som jämförelse till Platzacks samtida under-
sökning är den ändå intressant.
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att konstatera det utbredda bruket av de som standardform av det determinativa

pronomenet. Ska man då, som Molde, säga att de som tenderar att uppfattas
som en enhet? Själv är jag lite osäker på vad detta egentligen innebär. En alter-
nativ förklaring kunde vara att det determinativa pronomenet av många kom-
mit att uppfattas som oböjligt: man använder enhetsformen de, oavsett sats-
delsfunktion och oavsett om pronomenet står förenat {av de elever som ...) el-
ler självständigt {av de som ...).

Slutsatsen måste under alla omständigheter bli att det enda pronomen som
ofta och naturligt uppträder som korrelat före restriktiv relativsats, och som
teoretiskt skulle kunna användas för att testa kasusbruket, i praktiken inte kan
användas för sådana prov. Man får nöja sig med att konstatera att så långt det
är möjligt att pröva talar allt entydigt för att korrelat till (både restriktiva och
icke-restriktiva) relativsatser rättar kasus efter sin ställning i förhållande till
matrisverbet. I detta avseende råder alltså en olikhet mellan de vanliga relativ-
satsernas korrelat och det utbrutna ledet i en emfatisk omskrivning.

En ytterligare tydlig skillnad mellan utbrytningssatser och vanliga relativ-
satser är att de senare ofta kan inledas alternativt med som eller vilken, medan
de förra normalt bara kan ta som. I Svenska Akademiens grammatik meddelas
dock att »vissa språkbrukare accepterar relativa satsbaser [vilken, vars + hu-
vudord, där etc.] som inledare också vid utbrytningskonstruktion» (SAG 4:
516, fotnot 2). För de flesta torde dock utbrytningar som (35a) nedan vara

omöjliga, jfr relativsatsen i (35b).
(35) a. (*)Det var statsministern vilken hade lovatförrätta akten.

b. Statsministern, vilken hade lovat att förrätta akten, kom för sent.

Slutligen kan noteras att det förekommer konstruktioner som ytligt betraktat
ser ut som utbrytningar, men vilkas bisatser ändå ska uppfattas som relativsat-
ser (ofta icke-restriktiva). Subjektet det i dessa konstruktioner är vagt referen-
tiellt, inte sällan syftande på syn- eller hörselintryck. Pronomenet det i utbryt-
ningskonstruktionen saknar däremot helt referens. Jämför relativsatsen i (36a)
och utbrytningssatsen i (36b).16
(36) a. (Vem grundade firman?) Det var min morbror, som emigrerade till Amerika.

b. Det var min morbror som emigrerade till Amerika. (Inte min farbror.)

16 Hans Götzsche argumenterar i en uppsats från 1998 om utbrytningar i danskan för att meningar
av det slag som här illustreras i (36a-b) är syntaktiskt identiska. Konstruktionen kan användas för
olika pragmatiska ändamål och får då sin betydelse genom kontexten, skriver Götzsche. Författa-
ren diskuterar endast subjektssatser. Om man också för in icke-subjektssatser i diskussionen måste
man konstatera att även danskan använder reflexiva pronomen med syftning på bisatsens subjekt
i utbrytningsled, men inte i korrelat till relativsatser (se vidare i kapitel 4), vilket också ger utslag
i konstruktioner av den typ som är aktuell här, jfr (ia-b). Denna omständighet är, menar jag, be-
svärande för Götzsches resonemang.

(i) a. (Hvem er det?) Det er hendes morbror, som hun skrev brev til igår.
b. Det var sin morbror hun skrev brev til igår. (Ikke sin moster.)
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3.2.2.4 Vilken-relativer och kvesitiva bisatser

I v//£e«-relativerna förekommer aldrig någon subjunktion, medan kvesitiva bi-
satser på svenska har obligatorisk subjunktion i subjektsvariant. Konkreta ex-

empel på de båda satstyperna kan dock, bortsett från detta, vara ytligt sett iden-
tiska, jfr (37a-b).

(37) a. Läkaren undersökte de barn vilka drabbats av influensan.
b. Läkaren efterhörde vilka som drabbats av influensan.

Hur man ska söka en förklaring till denna skillnad i subjunktionsstatus är inte
självklart. Rör det sig om en djupare strukturell skillnad eller ligger förkla-
ringen i det inledande pronomenet? Det finns ju skäl att göra tydlig åtskillnad
mellan interrogativa och relativa pronomen, även om de senare har sitt ur-

sprung i de förra. Detta framgår särskilt tydligt med pronomenet vars som nu-
mera är ett entydigt relativt pronomen.17

En uppenbar skillnad mellan de homonyma pronomenen vilken (det relativa
och det interrogativa) är att det relativa pronomenet inte kan stå förenat (utom
i mycket formell stil), medan vilken i kvesitiva bisatser ofta, kanske som regel,
står förenat, som t.ex. i (38).

(38) Läkaren efterhörde vilka barn som drabbats av influensan.

3.2.2.5 Kvesitiva bisatser, fria relativsatser och generaliserande
bisatser

Bisatserna i (39a-c) är ytligt sett identiska. Alla inleds med pronomenet vad,
men ändå måste bisatsen i a-exemplet betecknas som en kvesitiv bisats, bisat-
sen i b-exemplet som en fri relativsats och bisatsen i c-exemplet som en gene-
raliserande bisats.

(39) a. Jag vet inte vad hon vill.
b. Vad hon vill är hans lag.
c. Hon gör vad hon vill.

Till den kvesitiva bisatsen föreligger inget naturligt alternativ, men den fria
relativsatsen kan alltid bytas mot en konstruktion med det + 5wn-relativ. I en

generaliserande bisats kan det inledande ordet ersättas med ett motsvarande
generaliserande pronomen eller adverb: i (39c) kan vad bytas mot t.ex. vad-
helst.

Som regel går det bra att avgöra vilken satstyp som det bör röra sig om, även
vid ett ytligt sammanfall som i (39a-c). Gränsen mellan fri relativsats och ge-
neraliserande bisats är dock inte knivskarp, och i vissa fall är det också svårt

17 Formen kommer av den gamla genitiven till det interrogativa hvar 'vem', men som bekant lever
varken (h)var eller (h)vars kvar som interrogativa pronomenformer. Grundformen av det nu-
svenska interrogativa pronomenet vem kommer i stället av den ursprungligen oblika formen hvem
(till nominativen hvar) och genitiven vems är en nybildning därav.
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att avgöra om en bisats ska tolkas som en kvesitiv bisats eller som en fri rela-
tivsats. Men man kan t.ex. prova att byta bisatsen mot en konstruktion med det
+ som-relativ; det fungerar inte på kvesitiva bisatser, jfr (39a) och (40a), bara
på fria relativsatser, jfr (39b) och (40b). I den kvesitiva satsen kan å andra sidan
vad brytas ut, jfr (39a) och (41a), vilket är omöjligt med vad i en fri relativsats,
jfr (39b) och (41b).
(40) a. *Jag vet inte det som hon vill.

b Det (som) hon vill är hans lag.

(41) a. Jag vet inte vad det är (som) hon vill.
b. *Vad det är som hon vill är hans lag.

Man kan emellertid stöta på exempel som är tvetydiga, som (42a) nedan. Detta
framgår genom att både utbrytning av vad, (42b), och ersättning med det +
som-konstruktion, (42c), är möjliga. De alternativa konstruktionerna är emel-
lertid inte längre tvetydiga på samma sätt som den ursprungliga.
(42) a. Hon förklarade vad som hade hänt på mötet. (tvetydig)

b. Hon förklarade vad det var som hade hänt på mötet, (entydig)
c. Hon förklarade det som hade hänt på mötet. (entydig)

Fria relativsatser inleds alltid med vad, medan de andra båda satstyperna kan
inledas med vilket som helst pronomen eller adverb med »interrogativ» form.
Oklarheter om vilken satstyp som gäller kan således bara uppstå vid en bisats
med vad som satsbas.

Fria relativsatser och kvesitiva bisatser är nominala, medan generaliserande
bisatser kan vara nominala som i (39c) ovan, men de kan också vara adver-
biella som i (43a) nedan. (SAG karakteriserar dem som företrädesvis adver-
biella.) Generaliserande bisats markeras ofta med än (eller adverbial som så,
nu, sedan) på satsadverbialsplats. Satsbasen i den generaliserande bisatsen kan
också, som framgått, förstärkas med -helst (vadhelst, vemhelst, närhelst) eller
med som helst. Efter frågeord + som helst är som obligatoriskt även i icke-sub-
jektssatser, jfr (43b).
(43) a. Hon sa alltid nej, vem som än friade.

b. Vem som helst som/(*0) han friade till skulle tacka nej.

Det kan inte råda någon tvekan om att det finns anledning att betrakta kvesitiva
bisatser, fria relativsatser och generaliserande bisatser som tre olika som-sats-
typer. I detta sammanhang är indelningen emellertid av sekundärt intresse, ef-
tersom subjunktionen uppträder med samma status i samtliga. (Det undantag
som illustreras i (43b) dikteras snarast av ett ytligt krav att tydliggöra att som
omedelbart efter vem inte är subjunktion.) Skillnaden mellan satstyperna hand-
lar, menar jag, mest om hur ord med interrogativ form tolkas i olika kontexter.
I den kvesitiva bisatsen har satsbasen öppen referens. I de andra bisatserna där-
emot kan satsbasens syftning kontextuellt uppfattas som mer preciserad eller
betraktas som godtycklig.
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3.2.3 En syntaktisk egenhet: satsfläta
Satsflätning innebär att ett led som logiskt hör till den underordnade satsen
återfinns i matrissatsen, ofta i fundamentsposition. Det är inte möjligt att på
detta sätt extrahera satsled ur alla typer av bisatser, men det går bra med flera
av som-satserna, t.ex. restriktiva sora-relativer, utbrytningssatser och kvesitiva
bisatser, se (44)—(46):

(44) Den teorin finns det ingen lingvist som tror på.
jfr: Det finns ingen lingvist som tror på den teorin.

(45) Den här bestämmelsen är det faktiskt inte jag som har kommit på.
jfr: Det är faktiskt inte jag som har kommit på den här bestämmelsen.

(46) Den historien kan man ju gissa var han har hört.
jfr: Man kan ju gissa var han har hört den historien.

Satsflätning har periodvis tilldragit sig stort intresse bland språkforskarna, inte
minst från skandinavisk sida, eftersom de skandinaviska språken är järn-
förelsevis toleranta när det gäller satsflätor. Svenska, norska och danska tillåter
t.ex. extraktion ur relativsatser, vilket inte förekommer i andra närbesläktade
språk. Med utgångspunkt i andra språk än de skandinaviska har man inom det
generativa paradigmet velat formulera en regel för möjligheten att konstruera
satsfläta som ungefär går ut på att det led som ska extraheras måste kunna
»mellanlanda» i satsbaspositionen, vilket inte är möjligt om denna position är
upptagen av något annat led såsom är fallet med som-satserna. (Notera att po-
sitionen är upptagen även om satsbasen är osynlig.) Att det går utmärkt att ex-
trahera ur svenska restriktiva so/rc-relativer, utbrytningssatser och kvesitiva bi-
satser innebär förstås en konflikt för en sådan regel.

Problemet kan diskuteras också i en jämförelse mellan olika svenska
som-satstyper. Det är nämligen inte möjligt att åstadkomma satsflätor vid alla
svenska som-satser. Extraktion ur icke-restriktiva relativsatser fungerar t.ex.
inte bra, jfr extraktionen ur den restriktiva som-relativen i (47a) med extrak-
tionsförsöket ur den icke-restriktiva motsvarigheten i (47b).

(47) a. Såna bilar känner jag en man som säljer.
b. *Såna bilar känner jag Johansson som säljer.

Emellertid tillåts inte satsflätning hur som helst i restriktiva relativsatser heller.
Som t.ex. Elisabet Engdahl (1997,1999) påpekar hänger möjligheterna och be-
gränsningarna också samman med informationsstrukturen. Man extraherar inte
ett satsled ur en bisats för att topikalisera det om inte bisatsen har en central
informativ funktion. Korrelatet till en relativsats ur vilken man vill extrahera

ett satsled bör då i motsvarande mån ha ett lågt informativt värde, vilket kan
förklara varför det ofta är indefinit. Engdahl (1997:74) framhåller också att den
skiftande toleransen när det gäller satsflätor mellan å ena sidan de skandina-
viska språken och å andra sidan andra germanska språk inte nödvändigtvis
måste förklaras med strukturella olikheter i språken; skillnaderna kan helt en-
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kelt bero på, föreslår hon, att olika (germanska) språk har olika regler för vilka
led som kan topikaliseras.

Engdahl lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram de icke strukturella faktorernas
förklaringsvärde i fråga om satsflätor. Hon har dock inte direkt bevisat (fast
heller inte gjort anspråk på att bevisa det) att skillnader mellan olika språk i det
här avseendet enbart beror av pragmatiska faktorer. Särskilt det faktum att sats-
flätor med relativsats är omöjliga i isländskan kan tyckas särskilt förbryllande,
eftersom isländskan i övrigt i rätt hög grad tillåter satsflätor. Till den ändan har
Christer Platzack (1999) föreslagit att det finns strukturella förklaringar till att
satsflätor med relativsats är möjliga i de skandinaviska språken men inte i t.ex.
engelska, tyska och isländska. Jag återkommer till denna diskussion i kapitel 8.

3.3 Sammanställning av som-satstyperna med exempel
I avsnitt 3.1. ovan har jag inventerat som-satserna i svenskan och indelat dem
i tio primära (som-)satstyper. I avsnitt 3.2 sorterade jag dessa olika satstyper i
fyra grupper primärt med hänsyn till subjunktionens status i subjektssatser och
icke-subjektssatser. Som-satserna i grupp 1 och 2 utmärks också av att deras
satsbas är osynlig, medan som-satser i grupp 3 och 4 har synlig satsbas.

I översikten nedan följer en sammanställning av hur de tio olika satstyperna
fördelar sig på de fyra satstypsgrupperna. Varje satstyp exemplifieras med en

subjektssats och en icke-subjektssats.

1. Osynlig satsbas och obligatoriskt som i såväl subjektssats som icke-sub-
jektssats
- ICKE-RESTRIKTIVA 50A/-RELATIVER, ex.:

Den här boken, som kom utför två år sedan, måste du läsa.
Den här boken, som jag lånade i förra veckan, är jättebra.

2. Osynlig satsbas och obligatoriskt som i subjektssats, fakultativt som i
icke-subjektssats

- RESTRIKTIVA SOA/-RELATIVER, ex.:

Den av hans böcker som kom utför två år sedan måste du läsa.
Den bok (som) du lånade mig i förra veckan är verkligen jättebra.

- UTBRYTNINGSSATSER, ex.:

Det är jag som bestämmer här.
Här är det mig (som) man ska ta order av.

- PROPORTIONALA BISATSER, ex.:

Ju fler som kommer på festen, desto roligare blir det.
Ju fler (som) vi bjuder på festen, desto roligare blir det.
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3. Synlig satsbas och obligatoriskt som i subjektssats, subfakultativt som i
icke-subjektssats

- adverbinledda bisatser (förekommer både med och utan korrelat), ex.:

(subjektssatser saknas)
När ((som)) det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked.

- fria relativsatser (inleds med vad som kan knytas till korrelatet allt;
konstruktionen kan ersättas med det + som-relativ), ex.:
På listan står vad som kan behövas på resan.
Hon packade ner vad ((som)) hon skulle behöva på resan.

- generaliserande bisatser (inleds med vad, vem, var(t) etc., som kan er-
sättas med vadhelst/vad som helst, vemhelst etc.; fungerar både som no-
minala och adverbiella bisatser), ex.:
Han gör vad som faller honom in.
Han gör allt för henne, vad ((som)) hon än ber om.

- kvesitiva bisatser (frågeordsinledda interrogativa bisatser), ex.:

Jag vet inte vad som händer härnäst.
Jag vet inte vad ((som)) han kan tänkas ta sig för härnäst.

4. Synlig satsbas och ogrammatiskt som i såväl subjektssats som icke-sub-
jektssats
- pronomeninledda relativsatser (inleds med relativa pronomen som vil-

ken, ev. föregånget av preposition, och vars, men även med pronominellt
var- som i t.ex. varmed; satstypen inrymmer både restriktiva och icke-
restriktiva satser), ex.:

Jag bor i det hus vilket (*som) har gröna fönsterluckor.
Det här huset, i vilket (*som) jag bodde som barn, är numera k-märkt.

- appositionella relativsatser (inleds med vilket syftande på hela matris-
satsen eller dess verbfras, ex.:

I år kan jag inte ta ledigt på sportlovet, vilket (*som) irriterar mig.
I år kan jag inte ta ledigt på sportlovet, vilket (*som) jag brukar göra.



4. Som-satser på danska/norska, isländska och
engelska

I detta kapitel beskriver jag som-satserna i, i tur och ordning, danskan och
norskan (avsn. 4.1), isländskan (avsn. 4.2) och engelskan (avsn. 4.3) med va-
rierande grad av utförlighet. Beskrivningen sker komparativt, hela tiden mot
bakgrund av förhållandena i svenskan. Jämförelsen är i första hand inriktad på
subjunktionsbruket i de jämförda språken, men även andra utmärkande karak-
teristika tas upp. Det sista avsnittet (4.4) är en sammanställning av de föregå-
ende.

Upplysningar om de här upptagna språken har naturligtvis delvis hämtats ur

skriftliga källor som det är möjligt att referera till, men jag har också haft en

ovärderlig hjälp av ett antal oförtröttliga informanter. Till stor del har deras
uppgifter, liksom en del av det jag läst, integrerats i min fatabur. För sådan kun-
skap är det inte längre möjligt att redovisa några källor.

4.1 Som-satser på danska och norska
4.1.1 Övergripande om som-satser och subjunktionen som:s
status i danskan och norskan

Danskan och norskan1 liknar på många sätt svenskan när det gäller som-sat-
serna. Till skillnad från andra (jämförbara) språk har t.ex. alla de tre skandina-
viska språken en särskild markering i kvesitiva bisatser vid efterfrågat subjekt.
Om den interrogativa satsbasen i en bisats är subjekt följs den obligatoriskt av
som på svenska och norska, av der på danska, se (la-c).

(1) a. Hon visade vad som låg i byrån.
b. Hun viste hva som lå i kommoden, (norska)
c. Hun viste hvad der lå i kommoden, (danska)

Partikeln der kan i danskan användas i subjektsvarianter av alla de som-sats-
typer där som är obligatoriskt i svenskan och norskan. Bortsett från vanliga
relativsatser är detta den enda (eller den enda naturliga) möjligheten. I relativ-

1 Jag bortser här ifrån att norskan har två standardiserade varieteter. Jag utgår i det följande från
förhållandena i bokmål. Mycket, om än inte allt, har relevans även för nynorskan.
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satser däremot används som omväxlande med der i subjektsvarianter, i icke-
subjektsvarianter är endast som möjligt, se (2a-c).

(2) a. den mand der bor på Strandvejen ...

b. den mand som bor på Strandvejen ...

c. den mand (som) vi så på Strandvejen ...

Svenskan och norskan har ingen motsvarighet till danskans der, utan använder
alltid som i motsvarande satser.2 När som är obligatoriskt på svenska är sub-
junktionen obligatorisk också i norskan, medan danskan i motsvarande fall
alltså har antingen der eller som.

Liksom i svenskan är som fakultativt i icke-subjektsvarianter av restriktiva
relativsatser i både danskan och norskan. Tendensen att utelämna som i sådana
satser tycks dock starkare i grannspråken än i svenskan (Hulthén 1948:187 ff.).
Också i övrigt förefaller svenskan ha flera som än både danskan och norskan.
1 synnerhet gäller det danskan, där bruket av som i stort sett tycks begränsat
till sora-relativerna. Men även norskan undviker som i t.ex. utbrytningar om
det utbrutna ledet inte är nominalt. Här kan både danskan och norskan bruka

subjunktionen at, medan svenskan i motsvarande fall håller sig till som, jfr
(3a-c).3
(3) a. Det er i Kpbenhavn (at) mpdet skal finde sted.

b. Det var i Oslo (at) hun studerte jus.
c. Det är i Stockholm (som) vi brukar träjfas.

Om det utbrutna ledet är nominalt gäller i norskan att som är obligatoriskt i sub-
jektssats. I icke-subjektssats däremot »kan som utelatast», skriver Norsk refe-
ransegrammatikk (1997:1089). Att döma av min informant är det så att som
inte bara kan, utan också brukar (i ännu högre grad än i svenskan) utelämnas i
dessa fall.

När det gäller danskan hävdar Henning Nplke (1984) att en utbrytningssats
kan inledas med som om det utbrutna ledet är nominalt (i både subjektssatser
och icke-subjektssatser). Erik Hansen (1995) menar emellertid att som inte an-
vänds i naturligt talspråk i danska utbrytningar; bisatsen inleds obligatoriskt
med der i subjektssatser, annars med at4 eller utan subjunktion. I skrift före-
kommer som, men, hävdar Hansen (s. 145, not 3), mera som en följd av sam-
manblandning med vanliga relativsatser.

2 Jag bortser här ifrån dansk påverkan i konservativt bokmål, där man enligt Norsk referansegram-
matikk (1997:1056) stundtals kan finna relativsatser med der.
31 svenskan används att bara marginellt i utbrytningssatser. Enligt Svenska Akademiens gramma-
tik förekommer det i sydsvenskt regionalt språk efter adverbiellt fokusled (SAG 4:517, not 2).
Möjligen uppträder att i denna ställning sporadiskt också i övriga landet. Följande autentiska ex-
empel är ett uttalande av folkpartisten Anne Wibble, återgivet i Dagens Nyheter 22 januari 1997.

(i) Det torde vara första gången någonsin att en svensk partiledares avgång mötts av sådana
skadeglada reaktioner.

41 danskan tycks at också kunna förekomma efter nominala fokusled som inte är subjekt:
(i) Det er den cykel (at) du skal reparere. (Hansen 1995:128.)
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Också i andra som-satstyper förefaller det som om danskan undviker som.
Om proportionala bisatser nämner Lars Brink (1997:72) att som »bruges kun
sporadisk», dock inte i icke-subjektssats. Även i kvesitiva subjektsbisatser
(och andra /zv-ordsinledda satstyper) används normalt der, som i (lc). Enligt
Heltoft (1989) kan som emellertid förekomma i kvesitiva bisatser i icke-stan-
dardspråk, i första hand om hv-ledet är en komplex nominalfras. Detta gäller
både subjektssatser och icke-subjektssatser; se (4a-b) nedan från Heltoft 1989
(s. 40). Man bör dock notera att som här inte används som ett alternativ till der
i subjektssatsen, utan där föregår der.
(4) a. ... hvilken l0sning som der var den bedste

b. ... hvilken l0sning som han ville foretrcekke

Det är alltså möjligt att man kan tala om ett subfakultativt som i danska kvesi-
tiva bisatser - intressant nog även i subjektsvarianter. Mitt intryck är dock att
subfakultativt bruk av som är mycket mera marginellt i danskan än i svenskan.
Även norskan förefaller restriktivare än svenskan på denna punkt. Trots att
norskan ju i likhet med svenskan använder som obligatoriskt i t.ex. kvesitiva
subjektssatser, jfr (lb-c), så tycks motståndet mot subjunktionen i icke-sub-
jektssatser av denna satstyp vara ännu större än i svenskan. Huruvida utsatt
som är alldeles omöjligt i dessa fall framgår inte av Norsk referansegramma-
tikk (1997). Enligt Taraldsen 1986 får man intrycket att så är fallet, medan for-
muleringen i Åfarli 1994 (s. 84, not 2) är något mera öppen: »... most speakers
of Norwegian prefer complementizer deletion .. .».5

Pronomeninledda relativsatser (t.ex. v//£e«-relativer) förekommer i mycket
begränsad utsträckning i våra skandinaviska grannspråk. Däremot används
hvilket som relativpronomen i appostionella relativsatser i både danska och
norska, på danska dessutom parallellt med hvad i icke-subjektssatser, jfr (5a-
c). Liksom i svenskan är som ogrammatiskt i sådana satser.

(5) a. Jeg bad ham komme, hvilket/hvad han ikke ville, (danska)
b. Jeg bad ham komme, hvilket han ikke ville, (norska)
c. Jag bad honom komma, vilket han inte ville.

Sammanfattningsvis kan följande sägas. När som är obligatoriskt i svenskan,
då är som obligatoriskt också i norskan, medan danskan i dessa fall måste ut-
nyttja antingen som eller der. När som är ogrammatiskt i svenskan gäller
samma sak i våra skandinaviska grannspråk. I de fall som är fakultativt eller
subfakultativt i svenskan är bruket ofta mera restriktivt i danskan och norskan.

5 Åfarlis (a.a. s.s.) uppfattning att subjunktionen är (fullt) optionell i svenska kvesitiva bisatser där
satsbasen inte är subjekt och i detta avseende kan jämställas med subjunktionen i motsvarande
satsvariant av restriktiva relativsatser är dock enligt min uppfattning en överdrift.
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4.1.2 Om som och der (och at) i danska relativsatser
Som framgått ovan använder danskan i hög grad partikeln der i subjektsvari-
anter av sina som-satser. I alla som-satstyper utom relativsatser förefaller detta
vara det naturligaste valet. Subjekts-relativer däremot inleds omväxlande med
der och som. Detta gäller i både restriktiva och icke-restriktiva relativsatser, se

(6a-b) resp. (7a-b).

(6) a. den mand der bor på Strandvejen ...

b. den mand som bor på Strandvejen ...

(7) a. Chomsky, der er grammatiker, ...

b. Chomsky, som er grammatiker, ...

Ibland beskrivs der och som i relativsatser som helt utbytbara, dvs. i den me-

ningen att bruket av den ena eller andra inledaren inte har någon särskild inne-
hållslig effekt. Men som framgår av Therkelsen 2000 är valet inte alltid helt
fritt. Exemplet i (8a) är ett autentiskt citat från dansk TV som innehåller en
söm-relativ. I detta fall hade en der-relativ varit omöjlig, jfr (8b).
(8) a. Og velkommen også til vores naeste gaest som er Jprgen Clausen ...

b. Og velkommen også til vores naeste gaest *der er Jprgen Clausen ...

Att b-exemplet i (8) är ogrammatiskt hänger samman med att der-relativen är
kategoriserande och, som Therkelsen (a.a.) uttrycker det, »etablerer en sub-
stantivisk underkategori». I (7a) fungerar der-relativen bra eftersom Chomsky
är en representant för kategorin grammatiker, men Jprgen Clausen i exemplet
i (8a) betecknar inte en kategori, som den omtalade gästen kan vara en del-
mängd av.

Om som-relativerna skriver Therkelsen vidare att de »praedicerer slet og ret
noget om eksemplarer av en substantivisk kategori». De är alltså inte explicit
kategoriserande, men det hindrar inte att som kan användas före predikat som
i andra kontexter kan bidra till en kategoriserande tolkning, se t.ex. (7b) ovan.
I många fall går det alldeles utmärkt att växla mellan som och der i subjekts-
relativer, därför att det egentligen inte spelar någon roll för sammanhanget om
bisatsen är explicit kategoriserande eller inte, jfr (7a-b). Betydelseskillnaden
kan då ofta uppfattas som mycket subtil. Men i andra fall kan det vara viktigt,
ibland t.o.m. nödvändigt, att använda endera varianten av relativsats.

Att der bara förekommer i subjektsvarianter tyder på att partikeln inte är en

vanlig subjunktion. Termen subjektsmärke, som ibland traditionellt använts
om som i kvestitiva bisatser, är således mera passande på der. Jag menar att det
också är sannolikt att här föreligger ett samband med användningen av der som
formellt subjekt i danska existentialsatser, se (9).6 Man bör dock notera att bara

61 t.ex. Taraldsen 1986 och Vikner 1991 beskrivs relativt der som ett subjunktionsliknande ele-
ment, medan det snarast ses som ett formellt subjekt i N0lke 1984 och Taraldsen 1991.
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vissa verb kan förekomma i existentialkonstruktion, medan »subjektsmärket»
der kan föregå vilket verb som helst i som-satserna.7
(9) Der ligger en bog på bordet.

jfr sv.: Det ligger en bok på bordet.

Att der inte är en subjunktion innebär att danskans der-relativer är subjunk-
tionslösa. Eftersom valet mellan som och der inte avgörs av satsens restriktivi-
tet, innebär detta också att både restriktiva och icke-restriktiva subjektsrelati-
ver kan vara subjunktionslösa. Och den subjunktionslösa varianten måste med
nödvändighet tolkas kategoriserande. Kategoriserande tolkning gäller, enligt
Therkelsen (a.a.), även subjunktionslösa icke-subjektsrelativer. Men här före-
ligger det ett val - mellan en kategoriserande (subjunktionslös) variant och en
icke kategoriserande (subjunktionsförsedd) variant - endast i det restriktiva
fallet. Lika lite som i svenskan och norskan kan danskans icke-restriktiva

icke-subjektsvarianter klara sig utan som.
Det är i detta sammanhang också intressant att som och der - i icke standar-

diserat språk - kan uppträda tillsammans i relativsatser, jfr (10) från Hansen
1983 (s. 73).

(10) ... den fyr som der traf hende ...

Detta är ett språkbruk som inte anses formellt korrekt. Uppenbarligen tillhör
det ändå många danskars talspråk och är en källa till osäkerhet, eftersom »pro-
blemet» som der tas upp i en kortare handledning i språkriktighetsfrågor, Rik-
tigt dansk av Erik Hansen (1988).

Ett annat fenomen, som möjligen är mera dialektalt begränsat, är det s.k.
»pleonastiske» at. I vissa danska dialekter används subjunktionen at i bisatser
där den i det normerade standardspråket uppfattas som överflödig. Särskilt
intressant i det här sammanhanget är då att den även kan förekomma i relativ-
satser. Det är t.o.m. möjligt att ha kombinationen som at der i en subjektsrela-
tiv, se (11).

(11) ... den fyr som at der traf hende ...

Det finns två regler beträffande bruket av partiklarna som, at och der i relativ-
satser som jag särskilt vill poängtera här. Den första gäller ordningsföljden
mellan partiklarna, som är fixerad: alltså först som, sedan at och därefter der.
Den andra gäller kombinationsmöjligheterna, vilka illustreras nedan för sub-
jektssatser i (12) och icke-subjektssatser i (13). Förutom att subjunktionen at
inte kan ersätta som eller der i relativsatser,8 tycks det bara vara en begränsning
för kombinationsmöjligheterna som gäller. Pleonastiskt at kan inte användas i
relativer om bisatsen inte har ett subjektsmärke der eller ett vanligt subjekt i

7 Verbet i en existentialkonstruktion får ha endast ett nominalt argument. Detta argument, som
alltså utgör det egentliga subjektet, får inte vara (eller tolkas) agentiellt.
8 En subjektsrelativ kan alltså inte inledas med bara at utan vare sig som eller der.
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subjektspositionen. Kombinationen som at (utan der) i en subjektsrelativ som
(12f) är alltså ogrammatisk. (Uppställningen bygger på exempel i Hansen
1983.)
(12) a. den fyr som trafhende

b. den fyr der trafhende
c. den fyr som der trafhende
d. den fyr at der trafhende
e. den fyr som at der trafhende
f. den fyr som C*at) trafhende

(13) a. den fyr hun traf
b. den fyr som hun traf
c. den fyr at hun traf
d. den fyr som at hun traf

Man kan slutligen notera att ordningsföljden mellan subjunktionerna och der i
subjektssatserna innebär att der inte bör uppfattas som ett vanligt relativt pro-
nomen. Ett sådant hade man förväntat sig i en satsbasposition före som (jfr de
kvesitiva bisatsernas vem som ..., vad som ...).

4.1.3 Kasus och reflexiva pronomen i utbrytningsled - en skandi-
navisk jämförelse
Som framgått av föregående kapitel gäller för svenska utbrytningskonstruktio-
ner att utbrutna pronomen tar kasus efter sin ställning i förhållande till bisats-
verbet. I detta avseende liknar norska utbrytningskonstruktioner svenskans,
medan danskan alltid har ett utbrutet pronomen i oblik form, jfr de svenska ut-
brytningarna i (14a-b) med deras norska och danska motsvarigheter i (15a-b)
resp. (16a-b).
(14) a. Det är jag som bestämmer.

b. Det är mig ni ska lyda.

(15) a. Det er jeg som bestemmer. (norska)
b. Det er meg dere skal lyde.

(16) a. Det er mig der bestemmer. (danska)
b. Det er mig I skal adlyde.

Man kan här jämföra kasusbruket när det gäller pronomen i utbrytningsled,
som i (14)—(16) ovan, med kasusbruket beträffande vanliga predikativa prono-
men, vilka i svenskan har subjektsform men oblik form i både norskan och
danskan, jfr (17a-c).

(17) a. Vem är det? Det är jag. (svenska)
b. Hvem er det? Det er meg. (norska)
c. Hvem er det? Det er mig. (danska)

En tolkning man kan göra med ledning av de olika exemplen ovan är att utbryt-
ningsled i svenskan och norskan rättar kasus efter bisatsen oavsett vilket kasus
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predikativa led normalt står i, medan utbrytningsledet i danskan får oblikt ka-
sus oavsett om bisatsen är en subjektssats eller icke-subjektssats. Man kan
emellertid ifrågasätta om danskans mig (etc.) som utbrytningsled och predika-
tivt pronomen verkligen uttrycker kasus i vanlig mening. Ett alternativ är att
betrakta mig, dig, ham etc. i dessa fall som betonade (starka) pronomen - i lik-
het med franskans moi, toi, lui etc., vilka fungerar vid sidan om obetonade
(svaga) subjektspronomen som je, tu, il etc. och obetonade objektspronomen
som me, te, le etc. Danskans mig i (16a) och (17c) skulle därmed kunna järn-
föras med franskans moi i (18a-b).

(18) a. C'est moi qui décide. 'Det är jag som bestämmer.'
jfr: Je décide. 'Jag bestämmer.'

b. Qui est-ce? C'est moi. 'Vem är det? Det är jag.'

Om det är så att danskan, i likhet med franskan, har betonade pronomen, så be-
höver det inte ha någon särskild betydelse alls att utbrutna pronomen inte änd-
rar form efter bisatsen på samma sätt som i svenskan och norskan. Man kan i
så fall inte utgå ifrån att det är matrisens kopula som avgör pronomenets form.9

Vad som i stället talar för att danska utbrytningar bör analyseras på precis
samma sätt som de norska och svenska, är att utbrytningsledet, liksom i
svenskan och norskan, kan innehålla reflexiva pronomen som syftar på bisat-
sens subjekt, se (19) från Hansen 1995 (s. 128).

(19) a. Det er sig selv han kan takke for sin succés.
b. Det er af sine venner man skal h0re sandheden.

4.2 Som-satser på isländska
4.2.1 Övergripande om som-satser och subjunktionen sem:s status
i isländskan

Subjunktionen sem är isländskans motsvarighet till svenskans och de andra
skandinaviska språkens som. Den används (förutom i komparativa bisatser) i
vanliga restriktiva och icke-restriktiva relativsatser, i utbrytningssatser, pro-
portionala bisatser och i lokativa bisatser efter par 'där' och pangad 'dit'. I
dessa satstyper är subjunktionen alltid obligatorisk.

Till skillnad från situationen i svenskan råder alltså ingen asymmetri mellan
subjektssatser och icke-subjektssatser i isländskan. Här finns inga satstyper

9 Även engelskan använder i motsvarande fall gärna oblik/stark form av pronomen, jfr (ia-b).
(i) a. (Who is it?) It is me.

b. It's me that/who decides.
Utbrytningen i (ib) är mindre naturlig än konstruktionen Vm the one who decides, men ändå tänk-
bar. Man kan här också notera att bisatsverbet har s-form.
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med fakultativa (eller subfakultativa) subjunktioner i icke-subjektsvariant. I de
isländska bisatserna i a-exemplen i (20) - (22) nedan är subjunktionen således
obligatorisk, medan deras svenska motsvarighet i b-exemplen har fakultativa
subjunktioner.

(20) a. Bfllinn sem vid keyptum i gcer er japanskur.
b. Den bil/bilen (som) vi köpte igår är japansk.

(21) a. PaÖ er hér sem ég vil bua.
b. Det är här (som) jag vill bo.

(22) a. Pvi fleiri sem viÖ bjööum, f>vi skemmtilegra veröur (JjaÖ).
b. Ju fler (som) vi bjuder, desto roligare blir det.

Svenskans vad-inledda fria relativsatser har ingen motsvarighet på isländska.
Konstruktionen motsvaras av pad ('det') + relativsats. På samma sätt tycks ge-
neraliserande bisatser som inleds med hvaÖ ('vad') eller hver ('vem') etc. inte
vara särskilt frekvent förekommande. Konstruktioner med pad och sä ('den')
etc. + relativsats är vanligast. Adverbiella generaliserande bisatser som inleds
med hv-ord är däremot naturliga. Mest otvunget följer bisatsen på pronomenet
sama som i (23).

(23) Hun sagÖi alltaf nei, sama hver baÖ hennar.
'Hon sa alltid nej, vem som än friade.'

I såväl den generaliserande bisatsen i (23) som den kvesitiva bisatsen i (24)
nedan skulle en utsatt subjunktion vara ogrammatisk; jfr de svenska motsva-
righeterna som har obligatoriskt som, eftersom det här rör sig om subjekts-
varianter.

(24) Hun syndi hvaÖ lä i skujfunni.
'Hon visade vad som låg i byrån.'

Isländskan av idag har inga pronomeninledda relativsatser. I äldre litteratur kan
man finna relativsatser som inleds med pronomen, men satstypen är numera ef-
fektivt utrensad. Huruvida den någonsin förekommit i isländskt talspråk eller
endast i skrift är för mig oklart. Inte heller appositionella relativsatser (som på
svenska normalt inleds med vilket) konstrueras med relativpronomen på is-
ländska, utan med subjunktion, se (25).
(25) Ég bauÖ honom heim, sem hann ajpakkaÖi.

'Jag bjöd hem honom, vilket han tackade nej till.'

Sammantaget innebär detta att isländskans som-satser kan indelas i sådana som
har obligatorisk subjunktion i såväl subjektsvariant som icke-subjektsvariant
och sådana som saknar subjunktion i båda satsvarianterna. I den förra gruppen
hamnar alla relativsatser oavsett restriktivitet, utbrytningssatser och proportio-
nala bisatser samt lokativa bisatser efter par och pangad. I den senare gruppen
hamnar främst kvesitiva och generaliserande bisatser. Pronomeninledda och
appositionella relativsatser med synlig satsbas saknas i isländskan.
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4.2.2 Pleonastiskt aÖ

Liksom danskan har sitt pleonastiske at, så förekommer pleonastiskt bruk av
subjunktionen aÖ 'att' också i isländska relativsatser, se (26a-b). Detta är ett
relativt utbrett fenomen i talspråket, men tillhör inte den skriftspråkliga nor-
men. Eftersom sem är obligatoriskt i alla relativsatser står aÖ i denna satstyp
alltid tillsammans med sem. Ordningsföljden mellan de båda subjunktionerna
är densamma som i danskan, dvs. sem ad. Till skillnad från danskan är det
emellertid inget problem att använda aÖ i en sats utan synligt subjekt, jfr (26a)
och det ogrammatiska danska exemplet i (12f) ovan.

(26) a. bökin sem aÖ liggur å bordinu ...

b. bökin sem aÖ hann lagÖi å bordid ...

Uttalet av aÖ i satser av det här slaget är som regel reducerat till bara /a/, och
åtminstone för ett svenskt öra kan det ofta uppfattas som klitiserat till den fö-
regående subjunktionen: sem-a\

4.2.3 Om utbrytningar och /?<rå-relativer i isländskan
Isländskan förfogar över samma typ av utbrytningskonstruktioner som de
skandinaviska språken, och kan på detta sätt fokusera olika typer av satsled:
nominala, adverbiella, som i (21a) ovan, och adjektiviska. När det utbrutna le-
det är nominalt tar det kasus efter bisatsverbet och kan ha reflexiv form med

syftning på bisatsens subjekt, se (27a-d).
(27) a. PaÖ er ég[NOM.] sem rced.

'Det är jag som bestämmer.'
b. PaÖ er mig[AcK.] sem frid eigiÖ ad hlusta å.

'Det är mig (som) ni ska lyssna på.'
c. PaÖ er mér[DAT.] sem frid eigid ad hlyda.

'Det är mig (som) ni ska lyda.'
d. PaÖ var sjålfan sig sem hann rakadi.

'Det var sig själv (som) han rakade.'

Ibland förekommer en alternativ fokuskonstruktion, /?a<5-relativer (efter
»/><2<5-relatives» i Thråinsson 1979:77 ff.), till utbrytningar av det här slaget
(»/><2<3-clefts» hos Thråinsson). I /xrå-relativer tar det fokuserade ledet kasus
nominativ och kräver kongruensböjning av matrissatsens kopula, se (28a). I
vissa fall föredras denna konstruktion framför en utbrytning, där det fokuse-
rade ledet har kasus efter bisatsverbet och kopulan singular form (oavsett fo-
kusledets numerus), se (28b). De isländska varianterna i (28a-b) kan bara över-
sättas på ett sätt till svenska, eftersom svenskan varken kasusböjer substantiv
eller kongruensböjer finita verb, se (28c).
(28) a. PaÖ voru hestamir sem Maria så.

b. (?)PaÖ var hestana sem Maria så.
c. Det var hästarna (som) Maria såg.
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I Thråinsson 1979 (s. 82) presenteras både a- och b-exemplen i (28) som lika
gångbara, men mina isländska informanter känner en viss tveksamhet inför
b-varianten, och islänningar som ombeds översätta den svenska meningen i
(28c) producerar spontant endast a-varianten, dvs. relativkonstruktionen. Där-
emot accepterar mina informanter inte en /?<z<5-relativ motsvarande utbryt-
ningen i (27d) ovan, se (29), fastän den beskrivs som fullt grammatisk av
Thråinsson (1979:83).

(29) *f>aÖ var hann sjålfur sem hann rakadi.
det var honom själv som han rakade

En möjlig förklaring till preferens för den ena eller andra konstruktionen kan
vara att konstruktionen med pad-relativ är naturligast i de fall pad kan uppfat-
tas som svagt referentiellt och bisatsen som extraponerad, men nästan omöjlig
för övrigt. Skillnaden mellan exemplen i (28a) och (29) framgår då av om-

skrivningsförsöken i (30a-b).10
(30) a. Det som Maria såg var hästarna.

b. *Det som han rakade var honom själv.

I detta sammanhang finner jag det viktigast att konstatera att förekomsten av
/>a<5-relativer i isländskan inte innebär att språket saknar utbrytningar (pad-
clefts). Jag menar också att det i isländskan råder samma skillnad som i de
skandinaviska språken mellan ett fokuserat led i en utbrytning och korrelatet i
en relativsats. Relativsatsens korrelat är klart integrerat i matrissatsen, medan
ett utbrutet led tycks ha en något friare ställning.

4.2.4 Kilkonstruktion

Till de syntaktiska egenheterna när det gäller isländska som-satser hör möjlig-
heten till s.k. kilkonstruktion. Kilkonstruktion förekommer i subjektsvarianter
av som-satser och innebär att ett satsled som har sin normala plats längre »till
höger» i bisatsen ställer sig före eller »kilas in» före det finita verbet, se (31).
(31) hetta er versta bok sem skrifuÖ hefur veriÖ.

'Detta är den värsta bok som (någonsin) har skrivits.'

Kilkonstruktionen var mycket vanlig i alla de nordiska språken under medel-
tiden (jfr exempel (27a) i kapitel 1). I t.ex. landskapslagarna framstår den som
mer eller mindre obligatorisk. Numera kvarstår möjligheten endast i isländ-
skan, men inte heller i detta språk är kilsatser särskilt vanliga längre. Bl.a. av
detta skäl, menar jag, är det oklart om den moderna kilkonstruktionen är av
samma slag som den fornspråkliga.

10 Omskrivningen i (30a) är en s.k. falsk utbrytning, jfr kapitel 3: exempel (7a).
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4.3 Som-satser på engelska
Engelskan saknar, som redan konstaterats i kapitel 2, en subjunktion motsva-
rande de nordiska språkens som/sem. I flera av som-satserna, nämligen restrik-
tiva relativsatser, utbrytningssatser och proportionala bisatser, används där-
emot subjunktionen that på ett sätt som påminner om bruket av som i de skan-
dinaviska språken. Särskilt slående är att that, liksom som, i de nämnda sats-
typerna är obligatoriskt i subjekts satser och fakultativt i icke-subjektssatser, se

(32)—(34).

(32) a. the two men that invited me to a party ...

b. the two men {that) I've invited to my party ...

(33) a. It is John and Sarah that are coming tonight.
b. It is John and Sarah {that) I've invited.

(34) a. The more people that come, the more fun we'll have.
b. The more people {that) we invite, the more fun we'll have.

I andra som-satstyper används inte that. Icke-restriktiva relativsatser t.ex. in-
leds i engelskan i princip endast med relativa pronomen som who och which,11
och man kan därför säga att engelskan egentligen saknar en motsvarighet till
de nordiska språkens icke-restriktiva .vow-relativer. Att icke-restriktiva relati-
ver måste vara pronomeninledda innebär att en relativsats med that inte är se-
mantiskt neutral på samma sätt som en svensk relativsats inledd med som. Den
engelska bisatsen måste tolkas restriktivt, medan den svenska satsens restrik-
tiva eller icke-restriktiva funktion avgörs av kontexten.

Pronomeninledda relativsatser är däremot semantiskt neutrala också i eng-
elskan, eftersom även restriktiva relativsatser kan inledas med who och which.
Pronomeninledda relativer är dessutom stilistiskt neutrala på ett helt annat sätt
än i svenskan, där v//&<?«-relativer sällan förekommer i talspråk och ledigt
skriftspråk, utan förknippas med mera formella genrer. I svenskan kan vilken-
relativer heller inte användas efter vissa typer av pronominella korrelat, men
såvitt jag förstår föreligger det inte några sådana restriktioner på bruket av de
pronomeninledda relativsatserna i engelskan, jfr t.ex. (35a-b).
(35) a. Is there anybody who can help me open the doorl

b. Finns det någon som/(*vilken) kan hjälpa mig att öppna dörren'?

Liksom i restriktiva relativsatser förekommer i både utbrytningssatser och pro-

portionala bisatser en växling mellan subjunktionen that å ena sidan och pro-
nomenen who och which å den andra - förutsatt att bisatsen ansluter till ett no-

111 Longman Grammar of Spoken and Written English (Biber et al. 1999:615) fastslås på basis av
stora korpusmaterial med autentisk engelska att »that rarely occurs with non-restrictive [relative]
clauses», och när så verkligen sker rör det sig ofta om specifika kontexter. Jag bortser ifrån dessa
marginella fall här.
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minalt led, se (36a-b). (Om bisatsen ansluter till ett adverbiellt eller adjekti-
viskt led används inte pronomen som satsinledare.) Det vanligaste är dock att
satser av detta slag inleds med that även efter nominala led.

(36) a. It is John and Sarah that/who are coming tonight.
b. The more people that/who come, the more fun we'll have.

I w/z-ordsinledda bisatser, dvs. kvesitiva bisatser, fria relativsatser och genera-
liserande bisatser, används aldrig någon subjunktion i engelskan. Här går en

skarp skiljelinje mellan engelskan och de skandinaviska språken, där som eller
der är obligatoriskt i motsvarande satser, jfr (37a-b).
(37) a. Guess who 0 is coming to dinner!

b. Gissa vem som kommer på middag\

Sammantaget innebär detta att engelskan saknar icke-restriktiva relativsatser
med osynlig satsbas, vars svenska motsvarighet har obligatoriskt som i både
subjektsvariant och icke-subjektsvariant. Restriktiva relativsatser, utbrytnings-
satser och proportionala bisatser kan alla inledas med subjunktionen that, som
är obligatorisk i subjektsvariant och fakultativ i icke-subjektsvariant. Samma
status gäller som i motsvarande svenska satser. Kvesitiva bisatser och andra
w/i-ordsinledda bisatser har ingen motsvarighet till svenskans som i subjekts-
satser. Pronomeninledda relativsatser (liksom pronomeninledda utbrytnings-
satser och proportionala bisatser) uppvisar inte heller några subjunktioner.

4.4 Sammanställning av subjunktionsbruket i skandi-
naviska, isländska och engelska som-satser
Om man utgår ifrån subjunktionens status i subjektssatser och icke-subjekts-
satser kan man som visades i kapitel 3 dela in de svenska som-satserna i fyra
(satstyps)grupper. Som-satser i grupp 1 och 2 har osynlig satsbas och som-sat-
ser i grupp 3 och 4 har synlig satsbas. Indelningen sammanfattas här i tabell
4:1.

Tabell 4:1. Som-satserna indelade i fyra grupper med hänsyn till subjunktio-
nens status i subjektssatser och icke-subjektssatser. I satstypsgrupp
1-2 är satsbasen osynlig, i satstypsgrupp 3^1 är satsbasen synlig.

Satstyps-
grupp

Satsbas Som:s status Ex. på satstyp(er) som tillhör gruppen

1 osynlig obl./obl. icke-restriktiva som-relativer
2 osynlig obl./fak. restriktiva .vom-relativer, utbrytningssatser
3 synlig obl./subfak. kvesitiva bisatser, adverbinledda bisatser
4 synlig ogr./ogr. v/7£erc-re lativer, appositionella relativsatser
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De norska och danska som-satserna kan i princip delas in i samma fyra grup-

per, trots en del olikheter mellan språken. För danskans del gäller naturligtvis
att där svenskan har obligatoriskt som i subjektssatser (gäller grupperna 1-3)
använder danskan som eller »subjektsmärket» der. Både danskar och norrmän
tycks också vara mindre benägna än svenskar att använda subjunktion i
icke-subjektsvarianter av satstyper i grupperna 2 och 3. Detta spelar dock
mindre roll för indelningen. Bisatserna i grupp 2 och 3 skiljer sig ändå genom

subjunktionens statusuppsättning från både grupp 1 och 4 och sinsemellan ge-
nom att satsbasen är osynlig i bisatser av grupp 2 och synlig i bisatser av grupp
3. Att som eller der är obligatoriskt efter subjektspronomen i frågeordsinledda
bisatser är en sådan företeelse som speciellt utmärker de skandinaviska
som-satserna.

De isländska som-satserna uppvisar, om man utgår ifrån satsbasens karaktär
och subjunktionens status, endast två kombinationer: å ena sidan bisatser med
osynlig satsbas och obligatorisk subjunktion och å andra sidan bisatser med
synlig satsbas och ingen subjunktion, motsvarande de svenska satserna i grup-

perna 1-2 resp. 3 ovan. Isländskan saknar både vilken-relativer och pronomen-
inledda appositionella relativsatser, de typer som utgör grupp 4 i tabell 4:1.
Vad som särskilt utmärker isländskan i förhållande till de skandinaviska språ-
ken (och engelskan) är att det inte råder någon som helst asymmetri mellan
subjektssatser och icke-subjektssatser.

I engelskan kan man också dela in som-satserna i två grupper: dels i bisatser
med osynlig satsbas, vilka har obligatoriskt that i subjektsvarianter och fakul-
tativt that i icke-subjektsvarianter, motsvarande grupp 2 ovan, dels i bisatser
som har synlig satsbas och saknar subjunktion i såväl subjektsvarianter som i
icke-subjektsvarianter, motsvarande grupperna 3-4 ovan. Engelskan saknar
icke-restriktiva relativsatser med osynlig satsbas, motsvarande de nordiska
språkens icke-restriktiva som-relativer i grupp 1.

I tabell 4:2 ges en jämförande sammanställning av subjunktionsbruket i
svenska, isländska och engelska som-satser. Svenskan får här representera de
skandinaviska språken, fastän det föreligger vissa olikheter dem emellan. I det
stora hela är likheterna viktigare än skillnaderna. Samtliga de skandinaviska
språken har ju t.ex. en särskild markering i subjektssatser inom grupp 3
(svenskan och norskan obligatoriskt som, danskan obligatorisk der), och i detta
avseende avviker alla de skandinaviska språken från både isländskan och eng-
elskan. I övrigt liknar de skandinaviska språken isländskan mer än engelskan
när det gäller icke-restriktiva relativsatser (satstypsgrupp 1), och engelskan
mer än isländskan när det gäller asymmetrin mellan subjektsvarianter och
icke-subjektsvarianter av t.ex. restriktiva relativer och utbrytningssatser (sats-
typsgrupp 2).

Att engelskan inte kan använda relativsatser med that i det icke-restriktiva
fallet är spontant sett mera anmärkningsvärt än att isländskan saknar vilken-
relativer. Det senare behöver inte innebära några strukturella begränsningar på
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Tabell 4:2. Subjunktionsbruket i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
av som-satser i satstypsgrupperna 1-4 i svenska, isländska och
engelska.

Satstyps-
grupp

Satsbas Subjunktionsbruk i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
svenska isländska engelska

1 osynlig som som sem sem - -

2 osynlig som (som) sem sem that (that)
3 synlig som ((som)) 0 0 0 0
4 synlig 0 0 - - 0 0

Markering med 0 innebär att satstypen ifråga inte har subjunktion. Markering med streck (-)
avser att språket ifråga saknar som-satstyper inom gruppen; isländskan använder sig inte av rela-
tiva pronomen och har därför inga representanter för satser i grupp 4, engelskan har inga icke-
restriktiva relativsatser med osynlig satsbas.

möjligheten att utveckla en pronomeninledd variant av relativsats i isländskan.
Däremot förefaller det intuitivt inte bara vara av en tillfällighet som engelskan
inte tillåter icke-restriktiva r/taf-relativer.



5. En generativ teori för beskrivning och analys
av satsen

Analysen i följande kapitel grundar sig, som förutskickades i kapitel 1, delvis
på den princip- och parameterbaserade generativa teorin. I detta kapitel avser

jag att presentera grunderna i denna teori. Framställningen vänder sig i första
hand till den som inte har närmare kännedom om generativ teori sedan tidigare.
Även om presentationen i detta kapitel inte möjliggör full förståelse för alla de-
täljer i de följande analytiska kapitlen är ambitionen ändå att också den tidigare
oinvigde ska kunna följa resonemangen i stort. (Detta innebär emellertid inte
att läsningen kan ske utan ansträngning.)

Presentationen nedan överensstämmer i sak till stor del (i det mesta) med
motsvarande, mera utförliga, framställning i Christer Platzack (1998a): Svens-
kans inre grammatik - det minimalistiska programmet. En introduktion till mo-
dern generativ grammatik. Denna lärobok förklarar teorin på svenska med ut-
gångspunkt i svenska språket, och är en pedagogisk adaptation (och till viss del
en personlig tolkning) av den avsevärt mera teoretiska och abstrakta framställ-
ningen i Noam Chomsky (1995): The Minimalist Program. Det följande byg-
ger framför allt, om än inte uteslutande, på de tre första kapitlen i Platzack
1998a.1

5.1 Princip- och parameterteori - en bakgrund
Grunden för den generativa teorin är, som jag framhöll redan i kapitel 1, före-
ställningen att varje människa föds med ett språkanlag som kan beskrivas som
en allmän, eller ospecificerad, inre grammatik. Det lilla barnets språkinlärning
blir mycket påtaglig när de första orden kommer. Till en början används dessa
första ord, vart för sig, som hela yttranden. Men barnet lär sig även rätt snart
att kombinera orden till meningsfulla yttranden och - på förvånansvärt kort tid
- till grammatiskt korrekta yttranden. Vad som händer under denna period, an-
tar man, är att barnet »skapar» sin egen särspråkliga inre grammatik, baserad
på den input som den språkliga miljön runt barnet utgör. Processen är omed-
veten och kan beskrivas som en neurologisk prägling.

1 Det är vanligt att man numera jobbar med en »snålare» modell än den som skissas i detta kapitel.
Något av den teoretiska utvecklingen efter The Minimalist Program 1995 kan man t.ex. ta del av i
Noam Chomskys uppsats »Derivation by Phase» (2001).
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Till den inre grammatiken räknas all den kunskap vi besitter om hur språk-
liga enheter på alla nivåer kan kombineras, men i princip bara det. Inherenta
egenskaper hos enskilda ord (eller morfem) lagras däremot i vårt mentala lexi-
kon. Att ett verb är transitivt och måste ta ett objekt är alltså lexikonkunskap,
men om objektet ska stå före eller efter verbet, det bestämmer den särspråkliga
inre grammatiken. Utmärkande för den språkliga förmåga som den inre gram-
matiken står för är att den är extremt automatiserad och starkt skyddad mot
glömska.

Beskrivningen av den allmänna inre grammatiken är utformad som ett antal
generellt giltiga principer samt ett antal parametrar med ospecificerade, öppna,
värden. När ett barn lär sig sitt modersmål specificeras värden på parametrarna
i enlighet med vad som gäller i det språk som dagligen riktas till barnet. Skill-
nåden mellan olika särspråk när det gäller t.ex. vad som är en korrekt ordföljd
eller vilka böjningskategorier som tillämpas för olika ordklasser hänger sam-
man med att olika språk måste förknippas med olika uppsättningar parameter-
värden.

Denna syn på grammatiken växte fram under slutet av 1970-talet och ut-
vecklades av Noam Chomsky som princip- och parameterteorin i hans bok
Lectures on Government and Binding (1981). Beskrivningen av språket som
en fråga om principer och parametrar innebar en omvälvning inom den trans-
formationsgrammatiska forskarvärlden. Visserligen hade den generativa teorin
redan från början byggt på tanken om det medfödda språkanlaget, men man la-
borerade ursprungligen med ett antal språkspecifika transformationsregler som
verkade mellan en djupstruktur (vilken i sin tur var beroende av språkspecifika
frasstrukturregler) och en ytstruktur, och i praktiken kom man att arbeta på ett
relativt traditionellt sätt. Man fortsatte alltså att beskriva grammatiska regler
för enskilda språk, även om det skedde efter en ny modell. Med den nya prin-
cip- och parameterteorin blev det möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare
jämföra olika grammatiska konstruktioner, olika språk eller samma språk vid
olika tidpunkter. Modellen blev även ett verktyg att analysera språket, inte bara
att beskriva det.

Eftersom termerna government 'styrning' och binding 'bindning' ingick i ti-
teln på den ovan nämnda boken har den teori som lanserades i början av
1980-talet allmänt kommit att gå under benämningen GB-teori, fastän styrning
och bindning egentligen bara motsvarade två av flera delteorier. Den s.k.
GB-teorin mognade under 80-talet mot en allt större konsensus, men har under
90-talet trots detta ersatts av en ny version av princip- och parameterteorin,
presenterad i tryck av Noam Chomsky först i en uppsats 1993, »A Minimalist
Program for Linguistic Theory», senare utvecklad i boken The Minimalist Pro-
gram (Chomsky 1995). Den grundläggande tanken att språk kan beskrivas ut-
ifrån principer och parametrar kvarstår alltså i det minimalistiska programmet,
men utmärkande för den nya versionen av teorin är att parameterbegreppet är
starkt förenklat (se vidare nedan).
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Nedan ska jag försöka presentera både vad de båda versionerna av princip-
och parameterteorin har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

5.2 Frasstrukturer och X-bar-teori

I den tidiga transformationsgrammatiken genererades olika fraser enligt sär-
skilda frasstrukturregler. Enligt den princip- och parameterbaserade teorin
byggs i stället alla fraser upp enligt samma principer. Varje fras, XP (där X står
för en godtycklig kategori), har ett s.k. huvud, X° (utläst X-noll), vilket kan ut-
vidgas med ett komplement. Huvud och komplement utgör tillsammans en
konstituent som brukar symboliseras X', vilket utläses X-bar, och som i sin tur
kan utvidgas med en specificerare, varvid man får en s.k. maximal fras, dvs.
en XP, se (1).

(1)
specificerare

X9 komplement

Man säger att huvudet projiceras till X' resp. XP, och man talar om den högsta
nivån som en maximal projektion. Specificerare och komplement utgörs i sin
tur av maximala fraser. Det senare innebär att systemet är rekursivt, se (2).

(2)
ZP X'

Xs ..YP-
^

WP

Ys

Med X-bar-systemet är alla grammatiska strukturer uppbyggda på samma sätt,
vilket bl.a. innebär att begreppet fras i den generativa grammatiken inte helt
överensstämmer med den traditionella grammatikens frasbegrepp.2

Som framgått ovan är alla förgreningar i en fras binära. Detta innebär dock
inte att en fras måste vara förgrenad. Det är alltså inte nödvändigt att ett huvud
utvidgas vare sig med ett komplement eller en specificerare för att man ska
kunna tala om en maximal fras. Enkla substantiv, pronomen, adjektiv etc. kan
å ena sidan utgöra huvuden i nominalfraser och adjektivfraser, men kan å andra

2 X-bar-systemet framstår här möjligen som en rent axiomatisk utgångspunkt för teorin. Det
förtjänar emellertid att påpekas att X-bar-teorin verkligen inte uppstod över en natt, utan är en pro-
dukt av medveten reflexion. (Se Chomsky 1970 och Jackendoff 1977.) Ett indirekt argument för
X-bar-strukturen är bl.a. att olika typer av negationer kan beskrivas på ett meningsfullt sätt om man
förutsätter att negationen i vissa språk är konstituenter i frasposition, i andra språk konstituenter i
huvudposition, medan språk med »dubbel negation» genererar det ena negationsmorfemet i speci-
ficeraren och det andra i huvudet på en negationsfras. Jfr avsn. 5.7 nedan.
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sidan även fungera som utbyggda fraser och måste i sådana fall behandlas som
maximala projektioner. Det är således endast huvudet som är en nödvändig
konstituent i frasen, se (3).

(3) NP
I

NP
I

AP
I

1

Ns
i

1

Ns

1

A2
i

boken hon
1

lång

Förutom genom projektion kan en fras byggas ut genom s.k. adjungering. När
huvudet utvidgas med komplement eller specificerare, dvs. vid projektion, får
helheten andra värden än delarna (XQ + komplement -» X'; X' + specificerare
—» XP). Men vid adjungering fogas »lika till lika», dvs. ett huvud till ett huvud
eller en fras till en fras, och helheten förändras inte, se (4).

(4) X2

Så här långt kan X-bar-systemet sammanfattas enligt följande.
- Varje fras måste ha ett huvud.
- Alla förgreningar i en fras är binära.
- Ett huvud kan utvidgas genom projektion med ett komplement och/eller en

specificerare.
- Både fraser och huvuden kan utvidgas genom adjungering, varvid lika fogas

till lika.
- Endast fraser kan utgöra komplement och specificerare.

Vad som ovan sagts om X-bar-sytemet är giltigt för båda varianterna av prin-
cip- och parameterteorin. En detalj som jag ännu inte berört, och där GB-mo-
dellen och minimalistmodellen skiljer sig åt, rör ordningsföljden mellan hu-
vud, komplement och specificerare. I exemplen ovan utvidgas huvudet med
komplementet till höger och med specificeraren till vänster, och detta brukar
numera antas gälla generellt.

Under GB-tiden laborerade man emellertid med olika varianter. Man utgick
t.ex. ifrån att ett språk med objektet efter verbet hade komplementet till höger
om huvudet i verbfrasen, medan ett språk med objektet före verbet hade
komplementet till vänster om huvudet i verbfrasen, jfr (5a-b).

På samma sätt antogs språk med prepositioner ha komplementet till höger
om huvudet (dvs. prepositionen) i prepositionsfrasen och språk med postposi-
tioner antogs ha komplementet till vänster om huvudet i motsvarande fras. Vil-
ken sorts X-bar-struktur som gällde för olika fraser i ett visst språk var i GB-

YP
/.xp\

ZP
SK

X2
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(5) a. b-
spec spec V'-\^

Vs kompl kompl^ Vs
ii ii

verb objekt objekt verb

modellen en parametrisk fråga. I det minimalistiska programmet löser man
denna typ av ordföljdsskillnader på annat sätt, vilket jag återkommer till.

5.3 Lexikala och funktionella kategorier
X-bar-strukturen såsom den beskrivits ovan används som modell både för fra-
ser uppbyggda kring s.k. lexikala kategorier, dvs. ord som karakteriseras av
vissa ordklasstillhörigheter, och för fraser uppbyggda kring s.k. funktionella
kategorier, vilka uttrycker olika (mer eller mindre abstrakta) grammatiska be-
tydelser hos syntagmer. Som lexikala kategorier räknas endast verb, substan-
tiv, adjektiv och prepositioner.3 När det gäller de lexikala kategorierna över-
ensstämmer beskrivningen i GB-teorin och det minimalistiska programmet.
Däremot förhåller sig de båda varianterna av den princip- och parameterbase-
rade teorin på olika sätt när det gäller de funktionella kategorierna.

I GB arbetade man från början med ett mycket begränsat antal funktionella
fraser. Bl.a. därför kom modellen efter hand att uppfattas som otillräcklig, vil-
ket starkt bidrog till den förnyelse som kom med det minimalistiska program-
met. Den fortsatta beskrivningen utgår dock tills vidare, dvs. i detta och föl-
jande avsnitt, ifrån den mognade GB-modellen. I avsnitt 5.5 återkommer jag
till det minimalistiska programmet.

Den generativa modell för satsens struktur som man var rätt överens om mot
1980-talets slut byggde på en (eller flera) verbfras(er) och två funktionella fra-
ser, benämnda IP resp. CP. I står här för inflection 'böjning' och C kommer av
complementizer 'subjunktion'. Det senare är (som jag påpekade redan i avsnitt
1.4) ett arv från tidigare transformationsgrammatiska modeller, men numera
missvisande. Både huvudsatser och bisatser kan beskrivas som CP-strukturer,
där IP utgör komplement i C-frasen och VP i I-frasen, se (6).

3 Jag kommer inte att här närmare gå in på avgränsningen och den gängse beskrivningen av de lexi-
kala kategorierna, och inte heller på den strikta indelningen i lexikala och funktionella kategorier.
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C ska här alltså uppfattas som en abstrakt grammatisk kategori. Jag ska åter-
komma till hur man närmare kan tolka dess innebörd och till innebörden av I.

Satsmodellen i (6) kan beskrivas så att en sats bygger på en lexikal verbfras
som utvidgas med två funktionella fraser, IP och CP. De funktionella fraserna
är nödvändiga överbyggnader på den lexikala frasen och man brukar i dessa
fall tala om en utvidgad projektion. I och C tillhör alltså verbets utvidgade pro-
jektion.

De olika satsleden i en svensk huvudsats fördelar sig på de olika positio-
nerna i satsstrukturen på följande sätt. De två konstituenter som inleder satsen,
satsbasen och de finita verbet, intar C-frasens specificerarposition, spec-CP,
resp. huvudposition, C- (jfr avsn. 1.4). Subjektet står, när det inte utgör satsbas,
i spec-IP. Om satsen innehåller satsadverbial kan detta adjungeras till verbfra-
sen. Om satsen har hjälpverbskonstruktion står det infinita verbet i V9 i en
nedre VP, och eventuella objekt och adverbial uppträder som komplement till
V9. Meningarna i (7a-b) kan skrivas in i modellen enligt (8a-b).
(7) a. Han kom inte igår.

b. Igår kom han inte.

kompl
I

igår
tj

I (8) har förutom de synliga satsleden markerats s.k. spår (jfr avsn. 1.3.2) med
hjälp av indexerade t:n (t av eng. trace 'spår'). I båda exemplen förekommer
både verbspår (tv) och subjektsspår (ts), i b-exemplet dessutom spår efter det
fundamenterade adverbialet (här med index i4). Spåren visar att de olika sats-
leden genererats i VP och att de är representerade på flera ställen i satsens
struktur. Vad det senare innebär och varför de synliga satsleden står i de posi-
tioner de gör är saker jag ska återkomma till.

Satsen kan alltså beskrivas som verbets utvidgade projektion. En uppfatt-
ning som vann gehör under senare delen av GB-perioden var att även substan-
tivet hade sin utvidgade projektion och att en nominalfraskonstituent (normalt)
inte var en NP utan en DP. Benämningen av den funktionella kategorin D kom-

(8)
spec

a. Hans koms
b. Igår. komw ham

inte

inte

4 Om man inte har någon särskild anledning att välja andra bokstäver/tecken att indexera med bru-
kar man använda bokstäver från i och framåt i alfabetet: i, j, k etc.
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mer av determinator 'determinerare', och kan snarast jämföras med den tradi-
tionella grammatikens specieskategori, något som i svenskan uttrycks öppet
med artiklar. I D9 kan såväl fristående artiklar som substantiv med enklitiska
artiklar dyka upp (i båda fallen får man räkna med att substantivet genereras i
NP), se (9).

(9) DP—.
I NP

Ds I
Ns

I
en bok

bokent tj

Mellan DP och NP kan förekomma olika bestämningar till substantivet, men
den yttersta funktionella kategorin är D. Det innebär att det vi normalt avser
med nominalfras, dvs. en konstituent i en sats eller någon annan syntaktisk
struktur, måste betecknas DP. D är den översta kategorin i substantivets utvid-
gade projektion.5

5.4 GB-modellen

5.4.1 Några grundläggande principer
I GB-modellen tänker man sig att språkliga strukturer kan representeras på
olika nivåer. Hur de olika nivåerna hänger samman brukar illustreras schema-
tiskt med figuren i (10). Semantiska relationer mellan t.ex. ett verb och dess ar-
gument avläses i den s.k. D-strukturen. Tolkningen av ett yttrande, dess
logiska form (LF), involverar dock även andra aspekter, t.ex. om utsagan är
negerad, om den är ett påstående eller en fråga etc., och utgår ifrån en annan
nivå, S-strukturen. Tillgången till den abstrakta S-strukturen går dock via ytt-
randets konkreta realisation, dess fonetiska form (PF).6

(10) Lexikon

D-struktur
I

S-stmktur

PF LF

5 Nominalfrasens struktur i de nordiska språken i ett generativt perspektiv har särskilt studerats av
Lars-Olof Delsing (1993). Se även Börjars 1998 för en alternativ beskrivning av svenska nominal-
fraser. Börjars tillämpar s.k. Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) och utgår inte ifrån
att en nominalfras alltid är en DP.

61 tidigare varianter av generativ grammatik talade man, som nämnts, om djupstruktur, eng. deep
structure, och ytstruktur, eng. surface structure, därav benämningarna D-struktur resp. S-struktur.
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Till D-strukturen hämtas ord ur Lexikon som relateras till varandra i lexikala
fraser. S-strukturen sägs deriveras ur D-strukturen med hjälp av regeln Flytta
a, där a kan stå för vilken konstituent som helst. Vad som är acceptabla D- och
S-strukturer och acceptabla flyttningsoperationer regleras av det grammatiska
regelverket såsom det formuleras i olika delteorier eller generellt giltiga prin-
ciper. En viktig sådan teori är X-bar-teorin som redan presenterats ovan. Ytter-
ligare några viktiga principer presenteras nedan. Framställningen är starkt kon-
centrerad till det allra mest centrala och det som har särskild relevans för detta

arbete.

Thätarollsteorin reglerar det semantiska förhållandet mellan en lexikal
kategori (i allmänhet avses här verb och adjektiv) och dess argument. Med
thätaroller (ibland benämnda tematiska roller) avses ungefär det som utanför
den generativa grammatiken brukar omtalas som semantiska roller, men thäta-
rollerna avser endast valensled. Thätarollsteorin innehåller ett särskilt thäta-

rollskriterium som säger att varje thätaroll ska svara mot ett och endast ett ar-
gument och att varje (obligatoriskt) argument ska svara mot en och endast en
thätaroll. Ett monotransitivt verb t.ex. delar ut exakt två thätaroller och tar

exakt två obligatoriska argument.
De semantiska relationerna mellan en lexikal kategori och dess argument

regleras i satsens D-struktur, som också kan beskrivas som satsens lexikala
nivå. Detta innebär att ett monotransitivt verb i VQ måste utvidgas med ett ar-
gument i komplementpositionen och ett i specificerarpositionen.7 Verbets sub-
jekt och objekt genereras alltså i den lexikala verbfrasen, se (11), och på detta
sätt byggs D-strukturen upp.

(11)

Om ett led flyttar mellan D-struktur och S-struktur måste det efterlämna ett
spår. Detta följer av den s.k. projektionsprincipen som säger att lexikala egen-
skaper hos ett huvud (t.ex. argumentstrukturen hos ett verb) ska kunna avläsas
i både D- och S-struktur. Genom spår kan led alltså vara representerade på flera
nivåer. Spåren är osynliga men blockerar sin position på så sätt att inget annat
led kan flytta till en position ur vilken ett annat led har flyttat (jfr avsn. 1.3.2).

Den optionella transformationen Flytta a verkar i sig själv blint, men en fun-
damental begränsning på vilka flyttningar som är möjliga följer av kravet att
en antecedent måste binda sitt spår, vilket i sin tur kräver att antecedenten

(DP) VQ kompl
(DP)

Jansson bygger ett hus

1 Naturligtvis kan en sats innehålla fler argument än valensleden, men sådana argument får då
aldrig vara av den karaktären att de kan konkurrera om thätarollerna.
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c-kommenderar (c för constituent 'satsled') spåret. Detta krav innebär i prakti-
ken att alla flyttningar alltid sker uppåt i strukturen.8

Med (7) ovan framhöll jag att subjektet i satsen har sin position i spec-IP.
Detta hänger samman med kasusprincipen som kräver att varje nominalfras
med thätaroll tilldelas abstrakt kasus. Objektet får objektskasus (ackusativ)
som komplement till verbet genom s.k. styrning från verbet. Subjektet däremot
får subjektskasus (nominativ) i spec-IP. Detta kan ske som i t.ex. svenskan ge-
nom styrning från C2, eller som i vissa andra språk genom en spec-huvudrela-
tion med ett finit verb i Is.9 En spec-huvudrelation uppstår mellan två led som
står i specificerar- resp. huvudposition i samma fras.

Som framgick ovan måste ett flyttat led efterlämna ett spår, och spår är en

typ av de s.k. osynliga kategorier som man arbetar med inom princip- och pa-
rameterteorin. Till de osynliga kategorierna räknas även (stora) PRO och (lilla)
pro. PRO markerar det osynliga subjektet i en infinitivfras - thätarolls-kriteriet
kräver ett subjekt även till infinitiver - se (12a-b), och pro markerar uteläm-
nade pronomen i finita satser, se (12b-d). I många språk (de flesta?) utelämnas
som regel subjektspronomen, och ibland även objektspronomen, då referensen
framgår av kontexten. Det är i allmänhet inte möjligt på svenska, men före-
kommer som framgår av exemplen i (12) under vissa förutsättningar; en är att
det utelämnade pronomenet måste stå initialt.10
(12) a. Hon; lovade att PRO, komma.

b. Jag,/pro, har den äran (att PRO; gratulera).
c. V/j/prOi badar, solar och latar oss hela dagarna.
d. Detjpro, har jag ingen aning om.

En annan sorts osynlig kategori, som spelar en icke obetydlig roll i det föl-
jande, är s.k. osynliga operatorer. Bl.a. brukar man räkna med att satsbasen i
en rogativ fråga egentligen inte står tom utan innehåller en frågeoperator (se
(14) nedan).

5.4.2 Satsen i GB-modellen - en demonstration

Den VP-struktur som ges i (11) kan ytligt sett förefalla tillräcklig som beskriv-
ning av satsen Jansson bygger ett hus, och man kan därför fråga sig varför sat-

8 Den tekniska definitionen av c-kommendering är följande:
En nod a c-kommenderar en nod j8 om denförstaförgrenade noden ovanför a dominerar fi och
a inte dominerar 16 och a* f.
(En nod dominerar en annan om, lite informellt uttryckt, förbindelsen från den dominerande no-
den till den dominerade hela tiden går nedåt.)

9 Abstrakt kasus ska inte blandas samman med morfologiskt kasus. Abstrakt kasus är snarast en

syntaktisk kategori och osynligt. Kasus i denna mening avser även språk som inte tillämpar mor-
fologisk kasusböjning av nomen.
10 Tolkningen av PRO står i fokus i Benjamin Lyngfelts avhandling Kontroll i svenskan (2002),
medan Maria Mörnsjö i sin avhandling V1 Declaratives in Spoken Swedish (2002) diskuterar bl.a.
meningar med utelämnat fundament med avseende på syntax, informationsstruktur och prosodi.
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sen måste beskrivas som en utvidgad projektion med både IP och CP. Det
räcker dock att adjungera en negation till verbfrasen i (11) för att konstatera att
endast VP är en alltför begränsad satsmodell, se (13).

(13)
Adv ^VP.^

spec
Vs kompl

inte Jansson bygger ett hus

Tolkningen av en sats är, som framhölls ovan, inte enbart beroende av den lexi-
kala nivån, representerad av D-strukturen, utan utgår ifrån S-strukturen, och
det är här de funktionella projektionerna kommer in i bilden. I D-strukturen
regleras endast de semantiska relationerna mellan en lexikal kategori och dess
argument. De semantiska relationerna mellan verbet och subjektet resp. verbet
och objektet är identiska i satser som Jansson bygger ett hus, ett hus bygger
Jansson och bygger Jansson ett hus, och de går alla tillbaka på samma D-struk-
tur. Men naturligtvis har dessa satser olika representation i S-strukturen, se
(14a-c). I (14c) anger [Q] i spec-CP en osynlig frågeoperator.

(14)
spec

a. Janssons byggerv ts
b. lett hus/j byggerv Jansson
c- [Q] byggerv Jansson

Utmärkande för s.k. V2-språk (språk med det finita verbet på andra plats i hu-
vudsatser), till vilka svenskan hör, är att subjunktionen i en bisats tycks inta
samma position som det finita verbet i huvudsatser, dvs. Ce. Detta medför att
det finita verbet måste stå i olika positioner i huvudsatser och bisatser. I
svenska bisatser kvarstår det finita verbet i VQ. Att det inte står i Is, som hade
varit en möjlighet, märks på så sätt att det följer efter ett eventuellt satsadver-
bial i bisats." Huvudsatsen i (15a) och den motsvarande bisatsen i (15b) har
således S-strukturer enligt (16a-b).

(15) a. Han kom inte igår.
b. ... att han inte kom igår

11 Detta brukar i traditionell grammatik formuleras med den s.k. BIFF-regeln: I bisats kommer inte
före finitet. BIFF-regeln innebär att man tilldelar verbet en fast position och att satsadverbialen in-
tar olika position i huvudsats resp. bisats. Med denna modell är synsättet i princip det omvända.



90

a. Hans komv ts tv inte ts tv igår
b. att hans inte ts kom igår

Satsmodellen i (16) kan nu jämföras med den förenklade satsmodellen som

presenterades i kapitel 1, se (17).

(17)
spec

kompl

satsbas FV/sub- subjekt sats- (finit) övr. satsled

junktion advl verb

Han kom <- inte <- igår
att han inte kom igår

Som framgår av (17) har GB-modellen för satsen två positioner, I9 och
spec-VP, som saknar representation i det enklare satsschemat för svenskan. Jag
nämnde dock ovan att I9 vore en tänkbar position för det finita verbet i bisats,
och detta är också vad som tycks vara fallet i isländskan. I isländskan kommer
det finita verbet nämligen före satsadverbial i både huvudsats och bisats. Hu-
vudsatsen i (18a) och den motsvarande bisatsen i (18b) kan alltså ges S-struk-
turrepresentationen i (19). Man kan notera att huvudsatsen och bisatsen i (18)
har identiskt ledföljd, men ändå ges olika representation i (19).
(18) a. Hann keypti ekki bökina.

b. ... ad hann keypti ekki bökina
'Han köpte inte boken.'
'... att han inte köpte boken'

De extra möjligheter som den generativa satsmodellen har jämfört med det
enklare satsschemat innebär alltså att man bl.a. kan jämföra olika språk, t.ex.
såsom här isländska och svenska. Om jämförelsen stannar vid konstaterandet
att det finita verbet i bisats står i olika position i de båda språken vore dock
vinsten begränsad, men teorin medger att man också kan diskutera varför språ-
ken uppvisar olikheter av skilda slag. Vilka egenskaper i de båda språken »be-
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a. Hanns keyptiv ts tv ekki ts tv bökina
b. aÖ harris keyptU ekki ts tv bökina

stämmer» var verbet ska stå? Och därmed är man inne på vad de funktionella
kategorierna i satsen, C och I, egentligen står för.

5.4.3 Tolkningen av de funktionella kategorierna i verbets utvid-
gade projektion
Det är framför allt tre egenskaper som förknippats med C- och I-projektionerna
ovanför den lexikala verbfrasen: tempus, subjekt-verbkongruens och finithet.
När det gäller de båda förstnämnda föreligger direkta motsvarigheter i verb-
böjningen i många språk. Finithet är däremot en mer svårfångad grammatisk
egenskap, utan exakt motsvarighet i en enda morfologisk kategori. Beträffande
verben kan man räkna med tre böjningskategorier som tillsammans och var och
en för sig kan uttrycka finithet: tempus, modus och subjekt-verbkongruens.
Samtidigt kan nexusrelationen mellan subjektet och det finita verbet i en sats
också sägas uttrycka finithet.

Verbets tempusaffix genereras i GB-modellen i I9, inte tillsammans med
verbets stam i V9. Strukturen i (11) ovan ska alltså ses som en sanning med mo-
difikation. Affixet och verbet kan smälta samman om verbet flyttar till I9. Detta
sker ju i isländskan i såväl huvudsats som bisats, men i svenska bisatser står det
tempusböjda verbet kvar i V9 i bisatser. Därför talade man också om en annan

möjlighet att tilldela verbet tempus, nämligen »affixhopp». Tempus i I9 ansågs
även ge en nominalfras i spec-IP kasus nominativ. Efter hand vann emellertid
den uppfattningen gehör att kasusstyrning snarare skulle förknippas med finit-
het än tempus.

Tanken på en särskild »finithetsoperator» lanserades i Platzack & Holmberg
1989 och fullföljdes av samma författare i Holmberg & Platzack 1995. Här ses

subjektet och det finita verbet, dvs. satsens nexusled, flytta i ett ömsesidigt
beroende av varandra. Det finita verbet flyttar för att »lexikalisera» det funk-
tionella huvud som rymmer finithetsoperatorn, som är C9 i V2-språken och I9
i andra språk. Finithetsoperatorn måste nämligen lexikaliseras för att kunna
tilldela subjektet kasus nominativ. Subjektet i sin tur måste flytta till spec-IP,
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den position som styrs av finithetsoperatorn, för att kunna motta kasus nomi-
nativ.

I bisatser lexikaliseras C9 av subjunktionen, vilket innebär att det finita ver-
bet i ett V2-språk inte behöver flytta för att lexikalisera finithetsoperatorn, och
i de skandinaviska språken kvarstår också bisatsernas finita verb i VP, som

framgått. I isländskan däremot flyttar det finita verbet även i bisatser. Om
V2-egenskapen hänger samman med finithetsoperatorns placering i C9, måste
man alltså finna en annan orsak till att verbet tycks stå i I9 i bisatser i V2-språ-
ket isländska. Här kommer subjekt-verb-kongruensen in i bilden. Språk med
subjekt-verb-kongruens antogs besitta en abstrakt egenskap AGR (av agree-
ment 'kongruens') som var knuten till I-frasen och tvingade verbet till I9.

De olika placeringarna av det finita verbet i bisatser i å ena sidan de skandi-
naviska språken och å andra sidan den närbesläktade isländskan har alltså på
detta sätt förklarats med att de skandinaviska språken inte kongruensböjer ver-
ben, medan isländskan gör det. Värt att notera i detta sammanhang är förstås
också att de skandinaviska språken fick den nuvarande bisatsordföljden och
förlorade numeruskongruensen på verben ungefär samtidigt, under tidig ny-
svensk tid.121 GB-termer innebar det att man i de skandinaviska språken då för-
lorade AGR. Isländskan har däremot behållit denna egenskap.

5.5 Det minimalistiska programmet

GB-modellen visade en helt annan potential som grammatiskt instrument än ti-
digare varianter av generativ teori. Så länge man hade fortsatt att laborera med
språkspecifika regler rådde en ofrånkomlig klyfta mellan teori och praktik, och
därför var det på många sätt revolutionerande när det mänskliga språket i stället
kom att beskrivas utifrån universellt giltiga principer och ett antal parametrar
med öppna värden. Icke desto mindre blev tiden relativt snart mogen för en ny
version av princip- och parameterteorin: det minimalistiska programmet (även
förkortat MP nedan).

Mycket av det som ovan sagts om hur den inre grammatiken anses fungera
i den tidigare GB-modellen gäller även i MP eller fungerar åtminstone på ett
mycket likartat sätt också i den nya versionen av teorin. I vissa avseenden är
olikheterna dock stora, och beskrivningen av det minimalistiska programmet
nedan tar i första hand fasta på dessa skillnader.

En skillnad är att man arbetar med fler funktionella fraser än tidigare. Redan
1989 argumenterade fransmannen Jean-Yves Pollock för en delning av IP i en

»agreement phrase», AgrP, en tempusfras, TP, och en negationsfras, NegP.

12 Detta samband uppmärksammades först i Platzack 1985. Se även Falk 1993.
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Tanken på en splittrad IP vann snart anklang, och till en början laborerades det
med ett ganska stort antal funktionella projektioner i I-domänen mellan CP och
VP, något som delvis avspeglas i framställningen nedan.13

Det kan naturligtvis förefalla mindre attraktivt med en utökad satsmodell
jämfört med GB-modellens förhållandevis enkla CP-IP-VP. Teoretiskt sågs
det emellertid som en vinst om inte alltför disparata grammatiska egenskaper
kontrolleras i samma projektion. Dessutom gav tillgången till flera funktio-
nella fraser möjlighet att strama upp teorin i andra avseenden. Inte minst para-
meterbegreppet blev härigenom avsevärt förenklat i MP jämfört med GB, nå-
got som jag snart ska återkomma till.

Också den övergripande modellen beskrivs i MP på ett förenklat sätt jämfört
med tidigare. Det »minimalistiska» i det nya programmet är strävan att ifrån
den inre grammatiken skala bort allt som inte behövs för att relatera form till
innehåll. En konkret effekt av denna strävan är att man inte längre beskriver
språket på olika nivåer - här finns inte längre någon D- eller S-struktur - utan
på enklast möjliga sätt förbinder LF (Logical form) med Lexikonet, numera
kallat Lagret, se (20). PF (Phonetic form) utgår ifrån en punkt på vägen mellan
Lagret och LF. Denna punkt benämns Realiseringspunkten (eng. Spell-Out),
nedan R.

(20) Lager

LF PF

Mellan Lagret och R arbetar generella transformationer som bygger upp fraser
av ord i enlighet med X-bar-teorin och principen Attrahera a som styr flytt-
ningen av led. Det som händer fram till R ingår i den s.k. synliga syntaxen, vil-
ken (förstås) skiljer sig mellan olika språk. Emellertid räknar man med att det
även finns en osynlig syntax som verkar mellan R och LF. LF är den inre gram-
matikens gränsyta mot begreppsbildningen, och här tänker man sig att gram-
matiska betydelser måste representeras på samma sätt i alla språk. Det innebär
att alla tänkbara flyttningar som inte skett synligt före Realiseringspunkten, R,
förutsätts ske efter R.14

GB-modellens flyttningstransformation Flytta a har, som framgick ovan, i
MP ersatts av principen Attrahera a, där a numera står för grammatiska sär-
drag och inte konstituenter. De funktionella kategorierna antas besitta funktio-
nella särdrag, vilka attraherar ett motsvarande drag i en lexikal konstituent. När
det funktionella och det lexikala särdraget förenas i den funktionella projektio-

13 Efterhand har det blivit vanligare med en stramare variant, vilket förutsätter att enskilda projek-
tioner har en mer komplex karaktär (jfr t.ex. Chomsky 2001).
14 Också det senare kan ses i relation till det minimalistiska antagandet: grammatiken arbetar en-
dast fram till den punkt från vilken hjärnan kan räkna ut resten själv, dvs. realiseringspunkten.
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nen elimineras särdraget. Man säger även att det funktionella särdraget där-
igenom checkas. I MP styrs all flyttning av konstituenter av Attrahera a. En
konstituent flyttar endast för att ett funktionellt särdrag i en högre nod ska
checkas.

De funktionella särdragen kan vara starka och svaga, och den parametriska
skillnaden mellan språk handlar i MP endast om vilka särdrag som är starka
och vilka som är svaga i olika språk. Det är nämligen enbart de starka funktio-
nella särdragen som måste checkas i synlig syntax. Svaga särdrag kan däremot
checkas i osynlig syntax. Nedan visas hur några sådana skillnader mellan språk
som redan tagits upp i avsnittet om GB-modellen kan förklaras genom att språ-
ken endast skiljer sig åt beträffande vilka särdrag som är starka resp. svaga.

Ett exempel på en parameterbestämd egenskap är t.ex. ordningsföljden mel-
lan verb och objekt i ett språk. I GB-modellen förklarades denna genom att ord-
ningsföljden mellan huvud och komplement i verbfrasen kunde växla mellan
olika språk, jfr (5) ovan. I MP tänker man sig att alla fraser byggs upp på
samma sätt och att komplementet alltid genereras till höger om huvudet. Men
om objektet uppträder före verbet i den synliga syntaxen, såsom t.ex. i tyska
där objekt alltid föregår infinita verb, då tänker man sig att det har attraherats
av ett starkt särdrag i en funktionell nod ovanför verbfrasen. Motsvarande sär-
drag anses vara svagt i ett språk där objekt normalt följer efter verbet, t.ex.
svenska.

Skillnaden mellan den tyska meningen i (21a) och den svenska i (21b) de-
monstreras i (22). Här inför vi en funktionell kategori, Agro, som attraherar ob-
jektet (Agr står för agreement, o för objekt.) I tyskan flyttar objektet till
spec-AgroP redan i synlig syntax, i svenskan däremot checkas motsvarande
särdrag i den osynliga syntaxen efter R. Negationen har i (22) placerats i en sär-
skild negationsfras, NegP, ovanför VP. Den del av strukturen som avser sub-
jekt och finit verb, dvs. strukturen ovanför AgroP utelämnas i (22).
(21) a. Er hat das Buch nicht ge tesen.

b. Han har inte läst boken.

(22)
spec

DP

a. das Buchi
b.

nicht

inte
gelesen

läst

ti
boken

I GB ansågs verbet erhålla tempus antingen genom flytt till I9 (V-till-I) eller ge-
nom affixhopp. I den nya modellen tänker man sig att det tempusböjda verbet
finns att hämta på Lagret. Det finns alltså ingen funktionell kategori som utde-
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lar tempus, däremot troligen en som i någon mening kontrollerar, checkar,
tempusdraget. Om det aktuella särdraget är starkt attraheras det tempusböjda
verbet före R, om det är svagt anstår flytten till efter R. Minimalistiska beskriv-
ningar av satsen innehåller ofta en särskild funktionell tempusfras, TP. Ord-
följdsskillnaden mellan bisatser i svenska och isländska kan med en sådan mo-
dell tänkas bero på att det finita verbet i isländskan attraheras av ett starkt sär-
drag i tempusfrasen, medan motsvarande särdrag är svagt i svenskan.

Annars uppvisar ju de isländska verben, till skillnad från de svenska, även
kongruensböjning, och man kan därför tänka sig att det finita verbet attraheras
till en högre fras på grund av denna egenskap. I många språk står också subjek-
tet i en framskjuten position i satsen, vilket ibland löses med en särskild sub-
jektsfras, AgrsP (jfr AgroP ovan), överst i I-domänen. Om subjektet, som är en
fraskonstituent, intar spec-AgrsP, så kan det finita, kongruensböjda verbet inta
AgrsQ. Den egenskap som i GB benämndes AGR, och som tvingade verbet till
I9, kan helt enkelt ersättas med att starkt funktionellt särdrag i Agrs9.

I GB antogs nominalfraser erhålla abstrakt kasus genom s.k. styrning på
olika sätt. Med hjälp av funktionella fraser som är särskilt inriktade på kontroll
av subjekt och objekt upphör behovet av styrning (och abstrakt kasus). Subjek-
tet flyttar till AgrsP för att det attraheras dit av ett starkt särdrag, inte för att
motta kasus. Att de finita verben i V2-språken intar en så framskjuten position
kan därmed inte förklaras utifrån uppgiften att utdela kasus, utan måste också
antas bero på attraktion av ett starkt särdrag, t.ex. ett finithetsdrag i C.

De olika fraserna i verbets utvidgade projektion som presenterats ovan
skulle kunna hänga samman ungefär som i (23). Det är någonting i denna stil
jag utgår ifrån i det följande.15

(23)

AgrsP^^
TP^^

AgroP
NegP^.

VP

Som framgått ovan var de olika parametrarna av väldigt skiftande karaktär i
GB: frasens komplement till höger eller till vänster?; V-till-I eller affixhopp?;
kasus från vänster eller kasus från höger?; AGR eller inte AGR? etc. Alla dessa
parametriska skillnader mellan olika särspråk har, bl.a. genom ett utökat antal
funktionella kategorier, kunnat reduceras till en fråga om starka eller svaga sär-
drag. Självfallet är denna åtstramning när det gäller parameterbegreppet en stor
vinst för teorin.

Diskussionen ovan om satsens beskrivning i det minimalistiska programmet

15 Man frångår numera ofta fraser som AgrsP och AgroP och placerar subjekt och objekt som spe-
cificerare i TP resp. en annan funktionell projektion, vP, mellan TP och VP.
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har till stor del kretsat kring splittringen av IP. Uppdelningen av denna fras bi-
drog också till revideringen av paradigmet. I det fortsatta arbetet intresserar jag
mig rätt lite för den inre strukturen i denna del av satsen. Jag utgår ifrån att dess
översta projektion är en AgrsP, men sammanfattar domänen i vissa lägen under
beteckningen IP. Här är det i stället satsens inledning som står i centrum, och
satsens inledning består så långt jag fört diskussionen ovan av CP. Men även
denna projektions delning är nu under debatt, och på samma sätt som man kan
tala om en I-domän utgår jag fortsättningsvis ifrån att man kan tala om en
C-domän.

5.6 Att arbeta med generativ grammatik
Under de fyrtiotal år som den generativa grammatiken varit aktuell har teorin
genomgått en snart sagt oavbruten utveckling. Man kan se både positivt och
negativt på denna ständiga förändring. Den kritiske ser de svagheter som flera
gånger lett till revisioner av teorin (och till att en hel del forskare vänt teorin
ryggen). Förändring och utveckling kan å andra sidan också ses som ett tecken
på vitalitet. Det ligger en styrka i att kunna ifrågasätta det som till alldeles nyss
varit »sanning».

En alldeles avgörande fördel som den princip- och parameterbaserade teorin
innebar när den kom var möjligheten att analysera och jämföra olika språk och
olika språkliga konstruktioner. Modellen blev intressant som analysinstru-
ment, inte bara som beskrivning av den inre grammatiken i sig. Men även om
den aldrig upphörande revisionen är lika nödvändig i det analytiska perspekti-
vet som i det beskrivande, så innebär det naturligtvis komplikationer om ra-
marna hela tiden förändras.

Det minimalistiska programmet befinner sig fortfarande i en etableringsfas,
och någon konsensus rörande t.ex. antalet funktionella kategorier eller deras
karaktär råder inte. Den enskilde forskaren kan i denna situation å ena sidan

känna en stimulerande frihet att laborera med olika lösningar, å andra sidan har
medaljen en baksida om de naturligt verkande begränsningarna är få. Med ti-
den och en tydligare etablerad uppfattning om t.ex. satsen i den minimalistiska
modellen följer förmodligen striktare riktlinjer. I ett avseende finns det dock en
inherent osäkerhet i den minimalistiska modellen som inte påverkas av tiden,
nämligen postulatet om den osynliga grammatiken. Det är alltid svårt att bevisa
det som inte syns.

Alternativet till att ge upp inför de nämnda svårigheterna är att ta det onda
med det goda och argumentera så gott det går. Argumentationen kan och bör
ske på två fronter, en teoretisk och en empirisk. I det teoretiska perspektivet är
det en fördel om t.ex. funktionella kategorier kan ges en plausibel tolkning, om
de kan kopplas till något vi kan uppfatta som ett universellt uttrycksbehov. I
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detta perspektiv är egentligen alla språk lika intressanta. Den empiriska argu-
mentationen kan sammanfattas i kravet att verkligheten måste stämma med be-
skrivningen. Den empiriska verklighet man kan pröva i en och samma under-
sökning är som regel begränsad till ett mindre antal, och i regel besläktade,
språk.

En ledstjärna för den empiriska argumentationen inom generativ grammatik
är att söka s.k. oberoende stöd. Med oberoende stöd avses att en beskrivning
inte bara kan visas fungera för en enda konstruktion, utan har en för-
klaringskraft som räcker längre. Det är naturligtvis rätt vanligt att man i empi-
riskt inriktade studier jämför liknande konstruktioner inom ett språk och mot-
svarande konstruktioner inom olika närbesläktade språk. Sådana jämförelser
har den fördelen att man kan »hålla vissa faktorer konstanta». Oberoende stöd

förutsätter dock inte ett sådant förfaringssätt. Tvärtom är det naturligtvis vär-
defullt om en och samma beskrivning kan tillmätas förklaringsvärde när det
gäller flera mycket olika grammatiska konstruktioner.

Att arbeta med generativ grammatik kräver således ett visst förhållningssätt.
Man kan välja att se det osäkra och spekulativa - men också att se potentialen
i en genomtänkt teori, en teori som vid det här laget även bygger på en bety-
dande erfarenhet.

5.7 Inför den fortsatta framställningen
För att förstå framställningen i det följande är det vissa delar av modellbygget
som är mera fundamentala än andra. Det viktigaste av allt är kanske att alla fra-
ser byggs upp enligt X-bar-principen, som innebär att för varje projektion man

lägger till en struktur får man tillgång till både en specificerarposition och en

huvudposition. I specificerarpositioner kan man finna maximala fraser, fras-
konstituenter, och i huvuden enkla huvudkonstituenter, ibland benämnda
XP-konstituenter resp. X9-konstituenter.

Man bör dock vara klar över att också enkla ord emellanåt måste beskrivas
som fraskonstituenter. Det gäller inte bara t.ex. enkla substantiv, adjektiv och
pronomen (som led i satsen), där det intuitivt är lätt att förstå frasfunktionen,
utan även t.ex. satsadverb som normalt inte kan ta bestämningar. Så betraktas
bl.a. svenskans inte såsom en fraskonstituent. Detta hindrar emellertid inte att

negationer i andra språk ibland måste anses vara XQ-konstituenter, något som
bör gälla i språk där negationen tenderar att klitisera till verbet. Intressant nog
finns det också språk med »dubbel» negation, t.ex. franskan med sitt ne ... pas.
I dessa fall utgår man ifrån att det ena morfemet är en XP-konstituent och det
andra en XQ-konstituent och att de genereras i var sin position i en negations-
fras, se (24).
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(24) . NegP^
spec

Neg2
Neg;

pas

Att de båda negationsmorfemen i franskan inte uppträder i den ordningsföljd
som ges av (24) kan förklaras med att ne attraheras till en högre fras, oftast kli-
tiserat till det finita verbet, men i vissa fall (i konstruktioner utan finit verb) en-

samt, jfr (25a-b).
(25) a. Elle n'a pas mangé sa pomme. 'Hon har inte ätit sitt äpple.'

hon neg-har neg ätit sitt äpple
b. Ne pas se pencher au dehors. 'Förbjudet att luta sig ut.'

NEG NEG sig luta ut

Att den typologiska variationen när det gäller negationer i stort och inte minst
förekomsten av »dubbel negation» (något som uppträder också utanför franskan
och i språk som är helt obesläktade med detta språk, se Dahl 1977 och 1979) låter
sig förklaras på ett meningsfullt vis genom att negationer kan antas vara antingen
fras- eller huvudkonstituenter är på samma gång ett indirekt stöd för den organi-
sation av frasstrukturen som ges av X-bar-systemet. (Jfr fotnot 2 ovan.)

Mellan ett led i specificerarpositionen och ett led i huvudpositionen i samma
fras kan man räkna med en s.k. spec-huvudrelation. Jag utgår ifrån att det alltid
föreligger någon sorts beroendeförhållande mellan två led i en spec-huvudre-
lation. Ett typiskt sådant beroendeförhållande råder mellan ett subjekt och ett
subjektskongruerande verb, vilket jag här antar regleras inom Agrs-frasen.

En viktig begränsning på flyttningar inom strukturen ges av kravet att en an-
tecedent ska binda sitt spår och c-kommenderingsprincipen, vilket sammanta-
get innebär att alla flyttningar sker uppåt. Detta är också naturligt när varje
struktur byggs nerifrån och uppåt.

Till den generativa beskrivningen hör även de osynliga kategorierna som
spår, osynliga pronomen och osynliga operatorer. Bl.a. osynliga kategorier
spelar en inte obetydlig roll i fortsättningen. Det är då väsentligt att förstå att
osynliga element inte kan uppträda hur som helst, utan är underställda vissa
villkor. Det viktigaste kravet är att deras existens, position och semantiska (ev.
referentiella drag) måste kunna identifieras.

Träddiagram av den typ som jag demonstrerat ovan ger god översikt, men är
synnerligen utrymmeskrävande. Därför använder jag emellanåt, i synnerhet om
varje detalj i strukturen inte måste klargöras, en sorts parentesnotation med hak-
parenteser. Parentesnotationer kan göras mer eller mindre utförliga. Exempel på
hur meningen Jansson bygger ett hus kan se ut i parentesnotation ges i (26a-b).
(26) a. [CP Janssons b byggerv][w ts [P tv][VP ts [v* tv][DP ett hus]]]]

b. [CPJanssons [c» byggerv tv ett hus]]]

I det följande använder jag företrädesvis den enklare varianten.



6. En modell för C-domänen - satsens inledning

I detta kapitel ska jag diskutera organisationen av satsens inledning, dvs. det
jag vill kalla C-domänen. Hittills (i kapitel 5) har jag nöjt mig med den tradi-
tionella beskrivningen att subjunktionens plats är i C5.1 denna position kan en

subjunktion blockera framflyttning av det finita verbet i bisatser, och en enkel
CP, med säte för en finithetsoperator, räcker såtillvida för att förklara t.ex. ord-
följdsskillnaden mellan huvudsatser och bisatser i de skandinaviska språken.
Däremot ger modellen inte omedelbart några svar på frågor som varför sub-
junktioner ibland är fakultativa eller t.o.m. ogrammatiska och varför detta del-
vis beror på om subjektspositionen i bisatsen rymmer ett konkret subjekt eller
ett subjektsspår.

Sedan I-frasen kom att splittras i flera funktionella fraser var det möjligen
bara en tidsfråga innan C-frasen skulle gå samma öde till mötes. En rad fors-
kare har också fört fram omständigheter i olika språk som talar för en uppdel-
ning av CP. Man har även börjat diskutera vilka funktioner, utöver finitheten,
som kan tänkas regleras inom denna del av satsen och vad finithet i mera prag-
matisk mening uttrycker. Jag kommer nedan att ta upp en del av de olika för-
slagen och resonera mig fram till en modell för C-domänen som jag menar att
det kan vara rimligt att utgå ifrån i följande kapitel.

I avsnitt 6.1 tar jag inledningsvis upp några uppenbara empiriska omständ-
ligheter som talar för ett behov av en utvidgad C-domän. I avsnitt 6.2 går jag
igenom en del av den tidigare forskning som varit inriktad på en uppdelning av
CP. Denna genomgång leder över i avsnitt 6.3 och frågan om C-domänen bör
rymma en särskild satstypsfras, en fråga som diskuteras med utgångspunkt i de
interrogativa satserna. Avsnittet mynnar ut i en preliminär modell, demonstre-
rad på interrogativa satser i olika germanska språk. I resten av kapitlet disku-
teras den föreslagna modellen utifrån sin potential att beskriva även icke inter-
rogativa satser. I avsnitten 6.4-6.6 behandlas deklarativa huvudsatser och bi-
satser ur både strukturell och semantisk synvinkel. I det därpå följande avsnit-
tet, 6.7, tar jag upp några övergripande principiella frågor som aktualiserats i
det föregående, vilket resulterar i en modifikation av den preliminära model-
len. I avsnitt 6.8 slutligen tar jag upp särarten hos satser som inte är vare sig
deklarativa eller interrogativa. Avsnitt 6.9 är en sammanfattning.

Som framgår av dispositionen av kapitlet ligger fokus här inte på som-sat-
serna. Detta måste ses i relation till behovet att finna en generellt giltig modell.
Framställningen har (tyvärr) blivit ganska lång, vilket hänger samman med att
jag av trovärdighetsskäl har bedömt det som nödvändigt att argumentera rätt
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utförligt för den modell jag föreslår och fortsättningsvis utgår ifrån. Den som
bara vill skaffa sig en allmän uppfattning om min modell för C-domänen och
de viktigaste slutsatserna i detta kapitel kan gå direkt på sammanfattningen i
avsnitt 6.9.

6.1 Några preliminära synpunkter
Ett argument för en utökad C-domän som ligger rätt nära till hands, i svenska
såväl som i andra nära relaterade språk, är att det är svårt att beskriva bisatser
med topikaliserade konstituenter och huvudsatsordföljd med en enkel C-pro-
jektion. Om detta hade varit det enda argumentet för en utökad C-domän skulle
problemet eventuellt kunnat lösas genom en dubblering av CP. Bisatsen i (la)
skulle i så fall kunna ges strukturen i (lb).
(1) a. Hon lovade att hädanefter skulle hon cykla till jobbet.

b. [Cj att [Cp hädanefter [c* skullev [hon tv cykla till jobbet]]]]

Teoretiskt är rekursiva C-projektioner en möjlig lösning också i bisatser med
fler än en subjunktion (se t.ex. Holmberg & Platzack 1995), något som före-
kommer både i standardspråk och i subvarieteter. Till de standardspråkliga ex-

emplen hör olika kombinationer av två subjunktioner av vilka den första är
komparativ. Den andra subjunktionen i dessa kombinationer är ofta densamma
som i rogativa (och ev. konditionala) bisatser, men även andra varianter före-
kommer.1 På svenska kan man se både som om och som att, på engelska både
as if och as though etc. Det konstruerade svenska exemplet i (2a) illustrerar ett
bruk av som om som kan räknas som standardspråkligt. Detta exempel kan
jämföras med den liknande konstruktionen i ett autentiskt danskt exempel i
(2b) med tre subjunktioner i rad.

(2) a. Han uppträder som om han vore en persisk sultan.
b. Pigeme blev BANGE men de lod som om at de ikke var det.

(efter Hansen 1983)

I (2a) behöver ingen av subjunktionerna ses som pleonastisk, medan at i (2b)
ofta betraktas på det sättet. Beteckningen pleonastisk stämmer såtillvida att
subjunktionen at i denna och liknande konstruktioner alltid kan undvaras och
inte tillför satsen någon karakteriserande betydelse. Icke desto mindre tycks

1 I grammatisk litteratur förekommer beskrivningen »komparativt konditional bisats» om bisatser
som inleds med som om. I SAG (1:189, 4:581 f.) betecknas konstruktionen som en subjunktions-
fras bestående av komparativ subjunktion + konditional bisats. I språk som har olika subjunktioner
i rogativa och konditionala bisatser visar det sig emellertid att det är den subjunktion som också
används i rogativa bisatser som följer på den komparativa i kombinationer av detta slag, alltså inte
den konditionala subjunktionen. På t.ex. danska kan om inte användas i konditionala bisatser, dessa
inleds oftast med hvis.
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bruket av »pleonastiskt at» enligt Erik Hansen (1983) vara relativt utbrett i
(den talade) danskan.

Fenomenet flera subjunktioner i rad tas även upp i en uppsats av holländaren
Eric Hoekstra (1992) som ger följande exempel från holländska dialekter.

(3) a. Hij weet welke jongen ofdat je gezien hebt.
han vet vilken pojke om att dig sett har

b. Dat is niet zo gek als ofdat hij gedacht had.
det är inte så tokigt som om att han trott hade

I (3a) har vi en kvesitiv frågebisats som på standardholländska inte kräver nå-
gon subjunktion över huvud taget och i (3b) en komparativ bisats som normalt
bara inleds med den komparativa subjunktionen als. På sätt och vis uppträder
alltså subjunktionerna of 'om' och dat 'att' pleonastiskt i dessa exempel. Men
intressant nog talar alla exemplen i (2) och (3) för att det finns en bestämd un-

derliggande ordning mellan subjunktionerna: den komparativa först, sedan den
interrogativa,2 därefter den deklarativa/neutrala.

Hoekstra argumenterar för att dessa tre subjunktioner ska förknippas med
var sin funktionell kategori, var och en med sin semantiska karaktär. Som kom-
plement till den fras som bär den komparativa subjunktionen, CmpP nedan,3
står enligt Hoekstra en WhP.4 Denna fras kan husera frågeled i specificeraren
och interrogativa subjunktioner (eller i huvudsats finita verb) i huvudet. Som
komplement till WhP står en topikfras, TopP. Allmänna subjunktioner har sin
position i Top9. De tre subjunktionerna als, of och dat infogas därmed i Hoek-
strås modell enligt (4).

(4) CmpP
I

Cmpe

als

Detta är inte en modell som jag utan vidare vill göra till min. Det är t.ex. inte
självklart varför WhP skulle ta en topikfras som komplement. Det är heller inte
självklart att frågeord i kvesitiva satser och subjunktioner i rogativa bisatser
ska förknippas med samma fras (även om båda sakerna kan dyka upp i samma
sats såsom i (3a) ovan).

Däremot, menar jag, finns det en del som talar för att åtminstone kompara-

2 Beteckningen interrogativ är naturligtvis en sanning med modifikation när det gäller en subjunk-
tion som också används utanför interrogativa kontexter.
3 Hoekstra är något svävande rörande karaktären av den översta projektionen och benämnder den
helt enkelt C IP. Beteckningen CmpP (Cmp för »comparative») är således min.
4 Wh efter de engelska frågeorden som inleds med wh-.

TopP
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tiva subjunktioner inte kan skäras över en kam tillsammans med subjunktioner
i rogativa bisatser och att-satser. I komparativa bisatser ska det upprättas ett re-
ferentiellt samband mellan en osynlig satsbas och matrissatsen, och det vore

naturligt om den komparativa subjunktionen hade del i denna funktion. I så fall
är det också logiskt om komparativa subjunktioner förknippas med en projek-
tion som »vetter uppåt». Bisatser som inleds med att och om är i detta avseende
mer fristående. Ett annat utmärkande drag för komparativa subjunktioner (par-
tiklar) är att de inte endast uppträder i fullständiga bisatser utan även i kompa-
rativa fraser (med den renodlade funktionen att utgöra navet i jämförelsen?). I
flera avseenden är alltså de komparativa subjunktionerna mycket speciella, nå-
got som talar för att dessa partiklar egentligen utgör en helt egen grammatisk
kategori.

Min slutsats är således att flera positioner i C-domänen i vart fall inte uteslu-
tände bör åstadkommas med rekursiva C-projektioner. Däri är jag beredd att ge
Hoekstra rätt. Olika subjunktioner kan förknippas med olika abstrakta funktio-
ner. Hur många och vilka är däremot inte självklart.

I GB-modellen kom man genom att V2-språken tycks flytta sina finita verb
i huvudsats till CQ att förknippa C-projektionen med finithet. Finithet skulle
därmed kunna vara en abstrakt inneboende egenskap också hos subjunktioner
eftersom även de förknippades med Oppositionen. Att partiklar som endast fö-
rekommer i finita konstruktioner också behäftas med ett inherent finit drag är
inte orimligt. Om satsens inledning utökas med flera projektioner är saken
dock inte lika självklar längre: subjunktionen behöver i så fall inte nödvän-
digtvis förutsättas stå i samma projektion som det finita verbet - i synnerhet
inte om olika subjunktioner kan förknippas med olika funktioner.

Av olika skäl finns det ändå anledning att misstänka ett samband mellan
vissa subjunktioner och finithet. Speciellt slående är kanske att konditionala bi-
satser som inleds med subjunktioner som om eller ifall kan ersättas av kon-
struktioner som till formen liknar en rogativ huvudsats, jfr (5a-b).
(5) a. Om du inte kommerföre klockan tre kan jag inte vänta på dig.

b. Kommer du inte före klockan tre kan jag inte vänta på dig.

Det enklaste sättet att analysera bisatserna i (5a-b) är att placera subjunktionen
i a-exemplet och det finita verbet i b-exemplet i samma position, låt oss för en-
kelhetens skull säga Cs, se (6).

(6) a. [cp [c? om] [du inte kommer före klockan tre]]
b. [cp lc° kommerv] [du inte tv före klockan tre]]

Ett liknande alternativ föreligger för bisatser som inleds med som om såsom i
exemplet i (2a) ovan, här upprepat i (7a). Med omvänd ordföljd efter som, så-
som i (7b), får satsen en lätt litterär ton, men den är fullt grammatisk. Det är
också möjligt att bara utelämna om utan att flytta fram verbet, se (7c). Däremot
är det inte möjligt att kombinera subjunktionen om med inversion, se (7d).
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(7) a. Han uppträder som om han vore en persisk sultan.
b. Han uppträder som vore han en persisk sultan.
c. Han uppträder som han vore en persisk sultan.
d. Han uppträder *som om vore han en persisk sultan.

Den enklaste analysen av bisatserna i (7a-b) är att låta subjunktionen i a-ex-

emplet och det finita verbet i b-exemplet konkurrera om samma position (C9)
på motsvarande sätt som i (6) ovan. Den komparativa subjunktionen förutsätts
då befinna sig i en högre projektion, t.ex. CmpP. Om den komparativa sub-
junktionen även i c-exemplet intar Cmp9, och inte C9, föreligger inget synligt
element i C9. Jag lämnar det öppet tills vidare om man i sådana fall bör räkna
med en osynlig subjunktion i C9 eller inte. Analysen av bisatserna (7a-c) ges i
(8a-c).

(8) a. [cmpp [cmp« som] [CP [o» om] [han vore en persisk sultan]]]
b. [cmpp [cmp2 som] [CP [o» vorev] [han tv en persisk sultan]]]
c. [cmpp [cmp,j som] [CP [c. 0] [han vore en persisk sultan]]]

6.2 En diskussion kring tidigare förslag rörande
C-domänen

Ett flertal forskare har under 1990-talet diskuterat en utvidgning av C-domä-
nen, och vissa därmed nära relaterade frågor. I detta avsnitt diskuterar jag så-
dana förslag som spelar en viss idémässig roll för den fortsatta framställningen
i detta kapitel. Jag tar på intet vis upp debatten i dess helhet, utan hänvisar den
särskilt intresserade till de refererade artiklarna och där anförd litteratur.

6.2.1 Subjunktioner med subjektskongruens i västgermanska dia-
lekter

Att åtminstone en del subjunktioner faktiskt tycks inta det finita verbets posi-
tion är ett tecken på att subjunktioner kan tänkas besitta finita egenskaper. Ett
intressant faktum som stöder denna hypotes är att det förekommer subjunktio-
ner med finit morfologi i vissa språk och dialekter. En del västgermanska dia-
lekter har t.ex. subjunktioner som kongruerar med satsens subjekt. Jag ska
nedan ta upp två uppsatser, av Ur Shlonsky (1994) resp. Philip Branigan
(1996), där C-domänen diskuteras med denna utgångspunkt. Särskilt intressant
ur mitt perspektiv är att både Shlonsky och Branigan vill införa en särskilt sub-
jektsinriktad projektion i C-domänen.5

51 detta avseende skiljer de sig från Jan Wouter Zwart (1993) som också tar upp subjektskongruens
hos subjunktioner.
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6.2.1.1 Shlonsky 1994

Shlonsky (1994) utgår ifrån förhållandena beträffande subjektskongruerande
subjunktioner i västflamländskan. I (9a-b) visas hur samma kongruensmorfem
fogas till såväl subjunktion som verb.

(9) a. da-t Marie goa-t
att-3sg. Marie går-3sg.

b. da-n Marie en Valére goa-n
att-3pl. Marie och Valére går-3pl.

Om subjektet är pronominellt förekommer dessutom - i vissa fall obligatoriskt,
i andra optionelit - ett enklitiskt »svagt» pronomen efter subjunktionen, se
(10).

(10) da-t {-ze) zie werk-t
att-3sg. (-hon) hon arbetar-3sg.

Shlonsky föreslår på grundval av sina exempel en särskild »agreement-fras»,
AgrCP, mellan CP och I-domänen. Det numeruskongruerande morfemet gene-
reras, enligt Shlonsky, i AgrC9 och flyttar till C9 för att förena sig med subjunk-
tionen i det övre huvudet. Det svaga pronomenet genereras i spec-AgrCP. Mo-
dellen demonstreras i (11).

När det gäller huvudsatser tänker sig Shlonsky att subjektet alltid står i
spec-AgrCP, dvs. oavsett om satsen inleds med subjekt eller med en annan
satsdel. Om subjektet inleder huvudsatsen står det finita verbet i AgrC9. Om
inte subjektet inleder satsen utan någon annan satsdel topikaliserats till
spec-CP flyttar det finita verbet däremot vidare till C9.

Förutom subjunktionen da 'att' kan också den subjunktion som används i
frågebisatser, o 'om', ta kongruensändelser i västflamländskan (Shlonsky
1994:363).

6.2.1.2 Branigan 1996

Philip Branigan (1996) förespråkar en analys som företer vissa likheter med
Shlonskys. Även Branigan bygger sitt resonemang på bl.a. subjektskongrue-
rande subjunktioner i västgermanska dialekter, men tar därvidlag fasta på att
det finita verbet inte alltid tar samma kongruensmorfem när det föregår subjek-
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tet som när det står efter och att morfemet i de förra fallet, dvs. vid inversion,
överensstämmer med subjunktionens kongruensmorfem i bisatser. Exemplen i
(12a-b) illustrerar systemet i brabantisk dialekt.
(12) sl. gullie kom-t

ni kommer-2pl.
b. wanner kom-de gullie

när kommer-2pl. ni
c. da-de gullie kom-t

att-2pl. ni kommer-2pl.

Eftersom de västgermanska språken är V2-språk räknar Branigan med att de
finita verben har flyttat till Ce i både a- och b-exemplet. I bisatser däremot kan
man räkna med att verbet kvarstår i VP. För att förklara verbets olika form i

(12a) och (12b) inför Branigan en möjlighet till dubblering av CP. Då verbet
föregår subjektet intar det den övre Oppositionen, vilken också är sätet för sub-
junktioner av att-typen. Den övre C-projektionen är en utbyggnad på den enda
som är aktuell i subjektsinledda huvudsatser. Subjektet intar, enligt Branigan,
i alla lägen den lägre av specificerarpositionerna. De olika fallen demonstreras
i (13a-c).

a. - - gullies, kom-ty ts tv
b. wanner kom-dev gullies tv ts tv
c. da-de gullies ts kom-t

Branigan förslår inte en rekursiv analys i brist på bättre, utan gör en viss poäng
av att de båda fraserna är lika. Det gäller nämligen att framflyttningen av ett
topikaliserat led inte strider mot »the Minimal Link Condition» (MLC), som
innebär att ett led på vägen till en landningsplats inte får hoppa över en närmare
landningsplats. Det topikaliserade ledet kan inte på vägen till CP:s övre speci-
ficerarposition mellanlanda i den nedre eftersom den upptas av subjektet, men

genom den rekursiva analysen gör Branigan båda positionerna »ekvidistanta».6
Att subjektet måste flytta till spec-CP (även i bisatser) hänger, enligt Brani-

gan, samman med »the Extended Projection Principle» (EPP). I EPP formu-
leras kravet att varje finit verbfras måste knytas till ett subjekt, synligt eller
osynligt. Man kan alltså säga att principen reglerar satsens nexus. Att det finita
verbet flyttar till C9 i huvudsatser förklaras med att dessa utgör »predicational

6 Jag menar dock att Branigans rekursiva analys ändå medför ett avgörande problem, se vidare
nedan.
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CP :s», vilka, till skillnad mot »argumental CP:s» (bisatser), måste ha ett ver-
balt särdrag i själva C-frasen/C-domänen.

6.2.1.3 Diskussion

Shlonskys och Branigans lösningar påminner om varandra. Båda räknar med
en särskild fras i C-domänen vars specificerare enbart attraherar subjekt. Kon-
sekvensen av detta är att det inte är verbet som utgör den fasta punkten i satsen,
med möjlighet att ha subjektet både före och efter sig, utan att det tvärtom är
subjektet som har en fast position och verbet en rörlig.

Onekligen ligger det en poäng i att placera verbet i olika positioner om det,
som Branigan visar, tar olika kongruensmorfem i subjektsinledda satser och i
satser med något annat led i topikaliserad position. Emellertid ser jag ett pro-
blem med Branigans rekursiva analys, eftersom han faktiskt förutsätter att båda
verbpositionerna är likadana, men trots detta alltså rymmer verb med olika
kongruensmorfem. Jag skulle därför, med Branigans utgångspunkter, i stället
kunna tänka mig analysen i (14) för en subjektsinledd huvudsats.7

(14)
spec ^

Ca ^AgrsP_^
spec Agrs'

Agrs2^

gullies ts kom-tv tstv

I (14) har det finita verbet stannat i Agrs9.8 Hur ska detta förklaras? Jag menar
att man kan tänka sig att subjektet om det flyttar upp i spec-CP i själva verket
»kan göra samma jobb» som det finita verbet, nämligen att checka finitheten.
Denna analys förutsätter att subjektet stannar i spec-AgrsP i huvudsatser med
inversion och att finitheten i sådana satser i stället checkas genom finitfram-
flyttning till C9.9 Även i bisatser bör subjektet stanna i spec-AgrsP. Emellertid

7 Jag bortser i (14) från annan ev. struktur i I-domänen än subjektsfrasen, AgrsP.
8 Också Jan Wouter Zwart (1993) placerar det finita verbet i Agrs2 i subjektsinledda huvudsatser
(med samma argument som jag). Han låter dock subjektet kvarstå i spec-AgrsP, medan jag menar
att det ligger en poäng i att subjektet i dessa fall flyttar upp i C-domänen (se fortsättningen).
9 En liknande tanke utvecklas i Alexiadou & Anagnostopoulou 1998. Författarna föreslår här att
EPP kan checkas antingen med hjälp av subjektet i spec-AgrsP eller med hjälp av det finita verbet
i Agrs2. Den första strategin skulle tillämpas i germanska språk, den andra i keltiska, grekiska och
romanska språk. I förslaget ovan laborerar jag dock med tanken att ett och samma språk skulle
kunna tillämpa båda strategierna att checka »finitdraget». Samma tanke utvecklas också i Pesetsky
& Torrego 2001. Modellen i detta kapitel har emellertid utarbetats ett bra tag innan den sistnämnda
artikeln kom ut och därför oberoende av den. Det finns klara beröringspunkter, men våra stånd-
punkter är inte identiska.
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kvarstår det finita verbet i VP i bisatser, vilket medför att min analys också krä-
ver en förklaring till varför det finita verbet inte kan förbli i VP också i sub-
jektsinledda huvudsatser om nu subjektet kan checka finitheten. Varför måste
verbet i dessa satser flytta till AgrsQ? Ett förslag till förklaring är att subjektet
inte kan lämna AgrsP, som »budbärare» åt det finita verbet, utan att först ha
stått i spec-huvudrelation med det kongruerande verbet i denna fras.

En sådan förklaring skulle harmoniera väl med det faktum att subjektskon-
gruensen bevarats i de västgermanska V2-språken. I de skandinaviska språken
verkar det nämligen finnas ett samband mellan den moderna bisatsordföljden
och förlusten av subjektskongruensen (se Platzack 1985, Falk 1993). Så länge
verben kongruensböjs kan de attraheras till Agrsö, vilket skedde även i bisatser
i de skandinaviska fornspråken och vilket fortfarande gäller i isländskan. I de
västgermanska språken kan man däremot inte se något samband mellan kon-
gruensböjningen och bisatsordföljden, men med den analys jag föreslår här
skulle kongruensböjningen faktiskt ändå fylla en funktion.

Om detta resonemang är korrekt medför det dock att en analys motsvarande
(14) inte kan gälla de skandinaviska språken som inte längre har kvar någon
kongruensböjning av verben. Här måste man nästan förutsätta att det finita ver-
bet flyttar till C-domänen i alla huvudsatser. Hur isländskan, som har bevarat
kongruensen, fungerar i detta avseende är inte uppenbart.

Jag har här undvikit att ta ställning till var ett topikaliserat led skulle befinna
sig i satsstrukturen. Både Shlonsky och Branigan laborerar med en särskild
»subjektsfras» i C-domänen. Detta pekar framåt mot den finitfras som andra
forskare senare har velat se som C-domänens lägsta projektion (se vidare nästa
avsnitt). Om det är så att det finns en fras som är inriktad på bara finita element
som subjekt och finita verb, då måste man förutsätta mera struktur ovanför
denna fras, åtminstone en fras för just topikaliserade led.

I ett mer generellt perspektiv är kanske detta framskymtande mönster av en

lägre finitfras och en övre fras för bl.a. topikaliserade led det intressantaste i
Shlonskys och Branigans förslag. Intressanta är också de mera handfasta bevi-
sen, i form av subjektskongruens, på att subjunktioner av att- och om-typen
kan beskrivas som »finita» subjunktioner. Därmed finns det anledning att hålla
kvar vid uppfattningen att åtminstone sådana subjunktioner återfinns i samma

position som V2-språkens finita verb intar i huvudsatser.

6.2.2 Hur ska C-domänen tolkas?

Diskussionen om C-domänens organisation har fortsatt under 1990-talet. Jag
ska nedan referera och diskutera två förslag som bl.a. båda innehåller en sär-
skild satstypsprojektion i C-domänen. Mig veterligt är italienaren Luigi Rizzi
den förste som tilldelar denna funktion en egen projektion, och här ska jag pre-
sentera huvudpunkterna i Rizzis modell med utgångspunkt i Rizzi 1997. Preli-
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minära versioner av artikeln/modellen har presenterats i olika sammanhang
från 1993 och framåt. Rizzis modell innehåller förutom satstypsfrasen en »fi-
nitfras» samt topik- och fokusfraser.

Rizzis modell har också varit utgångspunkt för ett starkt modifierat förslag
från Christer Platzack (1998b). Platzack behåller satstypsfrasen och finitfrasen
i Rizzis system, men räknar inte med särskilda topik- och fokusfraser och
organiserar för övrigt denna del av satsens struktur på ett radikalt annorlunda
vis. I mitt referat kommer jag att särskilt ta upp Platzacks synpunkter avseende
finitfrasens funktion i satsstrukturen och hans återupplivande av ett »filter»
mot dubbelfyllda C-projektioner (dvs. mot synliga element i både specificerar-
och huvudposition i CP).

6.2.2.1 Rizzis modell (Rizzi 1997)

Rizzis diskussion om C-domänen utgår dels ifrån iakttagelser av vilka typer av
element den tycks hysa, dels ifrån funderingar rörande dess roll som gränssnitt
mot å ena sidan en ev. överordnad struktur och å andra sidan I-domänen. Be-
träffande den första utgångspunkten konstaterar Rizzi att C-domänen kan in-
rymma subjunktioner, relativa pronomen, topikaliserade, fokuserade och inter-
rogativa satsled. Dessa element organiseras i två s.k. system, ett »Force-
Finiteness system» och ett »Topic-Focus sytem». Med Force avses här ungefär
satstyp (se vidare nedan).

Subjunktioner och relativa pronomen förknippas med det s.k. Force-Finite-
ness-systemet, vilket utgörs av de båda fraser som avgränsar domänen åt vän-
ster resp. höger: ForceP vetter utåt mot kontexten eller en överordnad struktur,
och FinP inåt, mot I-domänen, vilken svarar mot »the propositional content».
Topikaliserade, fokuserade och interrogativa led däremot återfinns i det s.k.
Topic-Focus-systemet, som kilas in mellan ForceP och FinP. Genom belägg i
italienskan antar Rizzi att fokusprojektionen, FocP, kan omges av flera rekur-
siva topikprojektioner, nedan markerade TopP*. Sammantaget skulle satsens
vänstra periferi därmed ha strukturen i (15).

(15) ForceP
TopP*

^

FocP-_^^
TopPJ^^

FinP

I sin utläggning om Force-Finiteness-systemet utgår Rizzi ifrån subjunktioner-
nas roll i satsstrukturen, vilken enligt författaren är tvåfaldig och kan för-
knippas med både ForceP och FinP. Deras säte är snarast Force9 - detta är enda
möjligheten i satser med topikaliserade led. (Relativa pronomen har sin plats i
spec-ForceP.) Härifrån svarar subjunktionerna för den utåtriktade informatio-
nen, jag citerar:
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Complementizers express the fact that a sentence is a question, a declarative, an ex-
clamative, a relative, a comparative, an adverbial of a certain kind, etc., and can be
selected as such by a higher selector. (Rizzi 1997:283)

Vid benämningen av Force-frasen hänvisar Rizzi till Chomskys begrepp »Spe-
cification of Force» (Chomsky 1995) som avser specifikation av det slag som
framgår av citatet. Begreppet Force bör ha sitt ursprung i talaktsteorins »il-
locutionary force», med vilket ungefär avses den del av en språkhandlings be-
tydelse som föreligger utöver satsens propositionella innehåll.10

Om subjunktionernas inåtriktade roll skriver Rizzi (1997:284): »... the
C system expresses a specification of finiteness, which in turn selects an IP
system with the familiar characteristics of finiteness: mood distinctions, sub-
ject agreement licensing nominative case, overt tense distinctions».

Topik- och fokusfraserna är i det stora hela självförklarande, men ett par sa-
ker kan noteras. Den första är att FocP i sin specificerarposition inte bara kan
ta vanliga fokuserade satsled utan även inledande frågeled i kvesitiva frågor.
Fokuserade icke interrogativa konstituenter förekommer aldrig samtidigt med
wh-led i satsens spets, och Rizzi menar att båda typerna kontrolleras av samma

projektion. Anmärkningsvärt är också att modellen erbjuder flera topikfraser,
jfr (15). Med utgångspunkt i italienskan visar Rizzi emellertid att det är möjligt
att flytta relativt många konstituenter framför subjektet (som förutsätts stå yt-
terst till vänster i I-domänen). På svenska är ju de möjligheterna relativt be-
gränsade.

De båda systemen skiljer sig åt på det sättet att fokusfrasen och topikfrasen
(eller topikfraserna) kan aktiveras i den mån de behövs, medan både ForceP
och FinP är en nödvändig del av C-domänen i en fullständig finit sats. Rizzis
modell tillämpad på det svenska exemplet i (la), nedan upprepat som (16a), får
resultatet i (16b) - under förutsättning att det finita verbet på svenska, som är
ett V2-språk, kan anses flytta till FinP.
(16) a. Hon lovade att hädanefter skulle hon cykla till jobbet.

b. [Force5 att [Topp hädanefter [Fin« skullev [hon tv cykla till jobbet]]]]
Trots att ForceP utgör satsens gräns utåt rymmer den inte alltid ett framflyttat
led vid realiseringspunkten. Så menar Rizzi att t.ex. wh-led, åtminstone i ita-
lienskan, kvarstår i spec-FocP.

Rizzi hävdar vidare att det går en tydlig skiljelinje mellan C-domänen och
I-domänen på så sätt att den senare kan uppfattas som en utvidgning av verb-
frasen, medan den förra inte är verbal utan mer pragmatisk till sin karaktär -
även om subjunktioner i vissa språk kan uppvisa morfologi som annars för-
knippas med verb (förutom subjektskongruens även modus och tempus). Rizzi
nämner i not 5 att saken kan te sig annorlunda i V2-språken, men tillägger att

10 Se särskilt Austin 1962 och Searle 1969.
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framflyttningen av det finita verbet i huvudsatser till C-domänen i dessa språk
inte beror av något visst böjningsmorfem.

I den senare delen av sin artikel tar Rizzi bl.a. upp vad han kallar »sub-
ject-object asymmetries».11 För att förklara asymmetrier av detta slag förutsät-
ter Rizzi kasusstyrning av subjektet ifrån C-domänen (FinP). I detta avseende
intar författaren en konservativ ståndpunkt. Styrning är ju ett av de drag i
GB-teorin som man i regel anser kan undvaras i den minimalistiska modellen.

6.2.2.2 Diskussion av Rizzis modell

Rizzis modell är på många sätt intressant, inte minst därför att han i sin uppde-
lade C-domän tilldelar de olika projektionerna pragmatiskt tolkningsbara funk-
tioner. Men man kan ifrågasätta hans användning av termen topik för flera ele-
ment i satsen och i ännu högre grad hans oklara användning av begreppet sats-
typ. Och tyvärr uppstår, som jag ser det, också härigenom logiska problem med
en från början ambitiös teoretisk ansats. Är det så säkert t.ex. att satstyp ska de-
finieras i satsens allra yttersta projektion, den som vetter utåt kontexten, men
att topiken, som ofta brukar ges en kontextanknytande funktion, inte ska göra
det?

Nedan ska jag utveckla dessa synpunkter något. Jag kommer först att ta upp

begreppet topik, därefter begreppet satstyp och slutligen frågan om vilken typ
av information som kan tänkas vara utåtriktad information i satsen. Att jag på
dessa punkter framför en hel del kritik innebär inte att Rizzis artikel saknar
förtjänster. Till dessa hör enligt min uppfattning det övergripande greppet att
försöka knyta ihop innehåll och form på ett tydligare sätt.

Rizzi visar empiriskt att ett antal element kan föregå satsens subjekt i ita-
lienskan, vilket reflekteras i att hans modell rymmer möjligheten att aktivera
ett antal topikfraser. Även om svenskan i dessa avseenden inte beter sig som
italienskan finner jag ingen anledning att ifrågasätta eller kritisera detta hans
empiriska underlag. Enligt en Rizzi-inspirerad artikel av Genoveva Puscas
(1997) finner det stöd i ungerskan, och med all säkerhet gäller det även andra
språk. Däremot kan man se en svaghet i att modellen rymmer flera likadana
fraser utan att detta motiveras. Lösningen att införa rekursiva fraser för att
ordna utrymme åt fler konstituenter är här, som jag ser det, ett tekniskt grepp
som varken bottnar i någon teoretiskt strukturell eller pragmatisk förklaring.

Det finns en viss tradition för att tala om ett icke interrogativt led som inleder
en (huvud-)sats, och som inte är subjekt, såsom topik. Detta är ett bruk av ter-
men som egentligen är rätt frikopplat från den pragmatiska funktionen med
flyttningen. Ändå råder en viss föreställning om topik som ett innehållsstruk-
turelit begrepp. Ofta brukar då två olika aspekter framhållas. Den ena rör orga-

11 Tillämpat på som-satser innebär subjekt-objekt-asymmetrier just sådana skillnader mellan sub-
jektssatser och icke-subjektssatser som jag beskrivit i avhandlingens fyra inledande kapitel.
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nisationen av innehållet inom satsen, där topiken förklaras såsom utgångs-
punkten för budskapet. Den andra rör förhållandet till kontexten, där topiken
gärna uppfattas som redan bekant, inte sällan anaforiskt syftande på ett korrelat
i den föregående satsen. Utifrån båda dessa aspekter är det naturligt att topiken
står först i satsen.

I Rizzis modell utgör alla led som föregår subjektet, och som inte är interro-
gativa eller fokuserade, topik. Frågan är om inte topikalisering i så fall endast
har blivit en sammanfattande benämning på en rad olika typer av framflytt-
ningar. Värt att notera i Rizzis modell är också att den översta topikprojektio-
nen inte står ytterst i satsen, utan innanför satstypsprojektionen. Detta också
trots att språk med en grammatiskt reglerad tema-remaorganisation av satsen
obligatoriskt tycks inleda densamma med temaledet.

När Rizzi inför en egen satstypsprojektion identifierar han dess funktion ut-
ifrån den information som subjunktioner och relativa pronomen bär på. Vad
han kommer fram till är att de »express the fact that a sentence is a question, a
declarative, an exclamative, a relative, a comparative, an adverbial of a certain
kind, etc., and can be selected as such by a higher selector» (jfr ovan). Det är
nästan lite anmärkningsvärt att Rizzi här inte gör sig något bekymmer över att
han talar om satstyper utifrån flera olika klassifikationsgrunder samtidigt.

Man kan dela in satser i t.ex. deklarativa, rogativa och kvesitiva utifrån hur
de förhåller sig till en proposition. En sådan klassifikation av satser är seman-
tisk, och den går att tillämpa på både huvudsatser och bisatser. Bisatser kan
också indelas efter om de har nominal, adnominal eller adverbiell funktion i
matrisen. Beroende på vilket perspektiv man anlägger är detta en funktionell
eller en kategorieli indelning. Viktigast just här är att den inte är semantisk.
Adverbiella bisatser kan naturligtvis också vidareindelas utifrån den betydelse
som bisatsen som helhet har i förhållande till matrisen. Denna information till-
kommer satsen utöver informationen att den är deklarativ,12 och är naturligtvis
också den semantisk till sin karaktär. Sammantaget innebär detta att en och
samma bisats kan klassas t.ex. å ena sidan som deklarativ och dessutom kausal

och å andra sidan som adverbiell. Det råder ingen motsättning härvidlag.
Ännu mer konfunderad kan man bli då Rizzi inte endast skiljer mellan dek-

larativa satser och adverbiella satser, utan även framhåller komparativa satser
som en egen kategori. Komparativa bisatser kan uppfattas som såväl deklara-
tiva som adverbiella, men kanske urskiljer Rizzi dessa och (de adnominala och
deklarativa) relativsatserna av strukturella skäl, vilket i så fall antyder ytterli-
gare en klassifikationsgrund.

Det som Rizzi kallar »Specification of Force» är alltså en specifikation på
flera olika plan, och ett problem med Rizzis ForceP är just att han inte gör nå-
gon reda för detta faktum. Det är ju inte självklart att både semantiska och ka-

12 Jag bortser här ifrån konditionala bisatser som är adverbiella men inte deklarativa.
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tegoriella specifikationer regleras i en och samma projektion när man annars

går in för en funktionsuppdelad C-domän.
Sammanfattningsvis kan man alltså så här långt säga att Rizzi genom att

göra flera element i satsen till topik tilldelar flera element och projektioner
samma funktion, medan satstypsprojektionen däremot framstår som en projek-
tion med flera funktioner.

Ett annat problem med Force-projektionen hos Rizzi är att det är mycket
oklart hur den fungerar i huvudsatser. Som framhölls ovan kan huvudsatser lik-
som bisatser beskrivas som t.ex. deklarativa, rogativa eller kvesitiva, och ändå
tycks bara bisatsinledande element som subjunktioner och relativa pronomen
få plats i ForceP. Dessutom har ForceP, enligt Rizzi, också betydelse vid »se-
lection» (hädanefter: selektion) från en överordnad struktur, vilket ytterligare
förstärker intrycket av ForceP som en bisatsprojektion. Huvudsatser är ju inte
utsatta för selektion på samma sätt som bisatser.

Därmed är vi också inne på frågan vad som bör vara satsens yttersta fras.
Rizzi utgår implicit ifrån att sådan information som subjunktionerna förmedlar
är av betydelse vid inbäddningen i en överordnad matris och att den därför kon-
trolleras av satsens yttersta projektion. Tanken är inte på något sätt orimlig.
Men ser man i första hand till huvudsatserna är det, som framhölls ovan, lika
rimligt att förlägga en topikfras ytterst i satsen. Ingetdera är dock självklart.

En alldeles särskild ställning i detta sammanhang har de bisatser som har en
satsbas som tolkas genom den överordnade matrisen, t.ex. relativsatser och
komparativa bisatser. När det gäller satser av detta slag är det naturligt att sats-
basen kommer först p.g.a. det innehållsliga sambandet.

6.2.2.3 Platzacks modell (Platzack 1998b)

Platzack (1998b) utgår i sin diskussion om CP-domänen ifrån Rizzis modell i
det att han övertar ForceP och FinP, dvs. de två specifika fraser som vetter utåt
mot kontexten resp. inåt mot I-domänen. Men medan Rizzi dessutom räknar
med ett antal topik- och fokusprojektioner som tas i anspråk vid behov, så utgår
Platzack i stället ifrån att C-domänen bara har de projektioner som »syns».

Det senare hänger samman med ett s.k. synlighetsvillkor som Platzack for-
mulerar för C-domänen. Detta innebär att varje projektion inom domänen
måste innehålla fonologiska särdrag antingen i specificeraren eller i huvudet,
dock inte i båda samtidigt, vilket i sin tur medför att antalet fonologiskt reali-
serade element i domänen kommer att överensstämma med antalet projektio-
ner.

Tanken har en bakgrund i ett inom det generativa paradigmet relativt tidigt
formulerat »Doubly filled Comp Filter» (Chomsky & Lasnik 1977), vilket ba-
serades på en iakttagelse att CP i vissa fall inte verkade tillåta synligt material
i båda sina positioner samtidigt. Detta stämmer bra på de flesta engelska satser,
men inte på t.ex. V2-språken - de senare har ju både fundament och finit verb
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i CP - vilket naturligtvis var besvärande. Med en utökad C-domän finns det
dock möjligheter att komma runt detta problem: fundamentet och det finita
verbet behöver då inte stå i samma fras.

Man bör dock notera att Platzacks synlighetsvillkor är starkare än ett Doubly
filled Comp Filter. Synlighetsvillkoret förutsätter liksom Comp-filtret att
ingen projektion i C-domänen är dubbelfylld, alltså har synligt material i både
specificerare och huvud, men kräver å andra sidan att någon av positionerna
bär ett fonologiskt särdrag i PF, vilket Comp-filtret inte kräver.

Genom synlighetsvillkoret förutsätter Platzack att C-domänen organiseras
på ett helt annat sätt än I-domänen, något som han menar avspeglar deras res-

pektive funktioner. ForceP är för Platzack, liksom för Rizzi, en satstypsprojek-
tion. Platzack (1998b) laborerar i enlighet med Platzack & Rosengren 1997
med tre satstyper: deklarativer, interrogativer och imperativer. Det aktuella
särdrag som, enligt Platzack, bestämmer satstypen är [wh] med två värden:
[+wh] för interrogativa satser och [-wh] för imperativer. En struktur utan
wh-drag skulle då i det omärkta fallet vara deklarativ.

FinP innehåller, menar Platzack (med referens till Branigan 1996), ett sär-
drag [finit] som när det är starkt attraherar ett tempusböjt verb eller lexikalise-
ras av en subjunktion. Men, fortsätter Platzack, även subjektet har ett finit sär-
drag och attraheras till FinP, och detta sker före realisationspunkten i språk
med subjektstvång (starkt EPP13), som t.ex. de skandinaviska språken. Även
Branigan (1996) räknar ju med ett samband mellan EPP och subjektets flytt till
C-domänen (jfr ovan).

FinP är, enligt Platzack, den projektion som etablerar propositionen, jag ci-
terar:

Finiteness expresses the localization of a predication in time and space, giving it the
value of the speech act. Whereas tense introduces a time aspect in the clause, relating
the predication to a time line, finiteness determines the precise value of this time line
by identifying the speech time with the here and now of the speaker at the moment
of speech. Without this anchoring of the time line associated with the predication,
no truth value can be determined, hence finiteness can be said to make a proposition
out of a predication. (Platzack 1998b:59)

Hur C-domänen realiseras skiljer sig åt mellan olika språk, men varje sats som
bygger på en proposition måste aktivera åtminstone FinP.14 Svenskan anses ut-
nyttja såväl ForceP som FinP utom i några väl avgränsade fall. Detta hänger
samman med att både subjektet och det finita verbet förutsätts attraheras till
FinP i synlig syntax - svenskan har ju både subjektstvång (starkt EPP) och
V2-egenskapen. På grund av det speciella synlighetsvillkoret måste dock en-
dera konstituenten flytta till ForceP, och således består C-domänen av minst
två projektioner.

13 The Extended Projection Principle, som kräver att en sats har subjekt (nexus).
14 Ett undantag till denna princip är, hävdar Platzack, imperativiska satser som han menar inte byg-
ger på en proposition och därför saknar FinP.
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I subjektsinledda huvudsatser kommer subjektet att inta spec-ForceP och
verbet kvarstår i Fin2. Om subjektet är ett wh-led bär det ett särdrag [+wh] och
satsen tolkas således som en fråga. Vanliga subjekt är omärkta beträffande
wh-draget, och en sats som inleds med ett sådant led tolkas som deklarativ. En-
ligt denna modell kan meningarna i (17a-b) ges analysen i (18a-b).
(17) a. Dario Fo fick Nobelpriset.

b. Vem fick Nobelpriset?

(18) a. [ForceP Dario Fos [FinP tsfickv [ ts tv Nobelpriset]]]
b. [ForceP vem, [FinP tsfickv [ ts tv Nobelpriset]]]

Svenska ja/nej-frågor har omvänd ordföljd och inleds med det finita verbet
följt av subjektet. I sådana satser attraheras verbet, enligt Platzack, av ett starkt
wh-drag (+wh) i Force2 och subjektet kvarstår i FinP. Samma ordföljd är dock
möjlig även vid s.k. topic drop och narrativ inversion. Topic drop innebär att
ett initialt pronomen utelämnas och narrativ inversion att en mening har
frågesatsordföljd trots att den inte är frågande, något som inte är helt ovanligt
i vissa typer av berättande.15 Topic drop och narrativ inversion exemplifieras
med a- resp. b-exemplet i (19) nedan. (19c) är en vanlig ja/nej-fråga.

(19) a. Sprutan vet du. Stack han i ögat på honom.
b. Tog han sprutan ba och stack den i ögat på honom.
c. Tog han sprutan?

Med Platzacks analys är skillnaden mellan frågekonstruktionen och de andra
att verbet i det förra fallet attraheras av ett starkt wh-drag i Force2, medan ver-
bet i de icke interrogativa kontexterna flyttar till Force2 endast av den anled-
ningen att det inte kan stå kvar tillsammans med subjektet i FinP. Parentes-
notationen i (20a) motsvarar exemplet i (19a); här representeras det osynliga
objektet med ett pro i spec-ForceP. I exemplen i (19b-c) är spec-ForceP där-
emot tom, se (20b).

(20) a. [ForceP prOj [Force- stacks [FinP hans [ts tv t| i ögat på honom]]]]
b. [Force9 togv [FinP han, [ts sprutan]]]

Imperativa verb, som alltid står initialt i svenskan, attraheras till Force2 av ett
starkt särdrag [-wh]. Enligt Platzack, och Platzack & Rosengren 1997, saknar
imperativa satser FinP; sådana satser anses inte bygga på en proposition och
verbets imperativform är därför inte heller finit. Genom avsaknaden av finit-
projektion förklaras även att imperativa satser normalt inte uppvisar subjekt.

I deklarativa huvudsatser som inleds med någon annan konstituent än subjek-
tet, måste C-domänen enligt synlighetsvillkoret, bestå av tre fraser: en för den
topikaliserade konstituenten, en för det finita verbet och en för subjektet. Detta
löser Platzack så att domänen expanderar med en s.k. p-fras innehållande en

»operator» (koindexerad med det topikaliserade ledet) i specificeraren och det

15 Denna typ av satser diskuteras ingående i Mörnsjö 2002.
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finita verbet i huvudet. Den här frasen fungerar som en länk mellan topiken och
spåret i strukturen nedanför C-domänen och innehåller inte i sig själv några
attraherande drag. p-frasen beskriver Platzack som »a grammatical device for
creating specifiers that are not motivated by any grammatical meaning».

Kvesitiva huvudsatser som inleds med ett frågeled som inte är subjekt har en
liknande struktur med tre konstituenter i C-domänen: frågeledet, det finita ver-
bet och subjektet. I detta fall räknar Platzack med att p-frasen har ett spår efter
wh-ledet i specificeraren, inte en operator, vilket hänger samman med olikhe-
ter mellan framflyttade wh-led och topikaliserade fraser. Skillnaden mellan to-
pikaliserade deklarativer och wh-frågor ges i (21a-b).

(21) a. [Forcep Den boken, Op [„. harv [FinP han, [Fin„ tv [,P ts tv läst ti]]]]]]
b. [ForceP Vilken bok, ti hars [FinP han, [Fin< tv [IP ts tv läst t,]]]]]]

När det gäller bisatser kan finitkontrollen, dvs. uppflyttningen av det finita ver-
bet till Fin9 anstå till den osynliga syntaxen. I stället markeras finitpositionen
med en subjunktion. Den propositionella förankringen av verbhandlingen i ta-
lårens här och nu sker indirekt genom inbäddningen i den finita matrisen. Detta
har betydelse för hur man ska förklara åtminstone en del av de grammatiska
olikheter som föreligger mellan huvudsatser och bisatser, skriver Platzack. Jag
avstår dock ifrån att här närmare gå in på dessa olikheter.

Eftersom, i en bisats, inte både subjektet och subjunktionen kan kvarstå i
FinP lyfter subjunktionen till Force9. Subjunktionen om i interrogativa bisatser
attraheras av ett starkt wh-drag, medan samma subjunktion i konditionala bi-
satser lyfter som »last resort». Det senare gäller även att i ört-satser. I vissa fall
kan att utelämnas, i vissa fall inte. Platzack menar att skillnaden, åtminstone
delvis, hänger samman med att tolkningen av finitheten ibland är beroende,
ibland oberoende av matrisen.

Som ovan antyddes kommer C-domänen att se olika ut i olika språk, och jag
ska slutligen säga något om utfallet för engelskans del. Engelskan har såsom
svenskan starkt EPP, vilket innebär att subjektet obligatoriskt flyttar till
spec-FinP. Däremot kan det finita verbet kvarstå i IP/VP, varför C-domänen
inte behöver realisera ForceP i detta språk. Så sker heller inte i subjektsinledda
deklarativa och kvesitiva huvudsatser.

När det gäller satser som inleds med något annat led än subjektet är förhål-
landet förstås annorlunda. Och här visar engelskan en skillnad mellan deklara-
tiva och kvesitiva satser i det att ett finit verb tränger sig emellan ett framflyttat
wh-led och satsens subjekt, medan motsvarande finitframflyttning inte äger
rum i deklarativa satser med topikalisering, jfr (22a-b).

(22) a. This book John likes.
b. Who did Mary kiss?

I det kvesitiva fallet blir analysen av C-domänen densamma som i det svenska
exemplet i (21b). Frågan är var den förmedlande operatorn befinner sig i det
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deklarativa fallet. Även om man kan hitta en lösning på detta (Platzack redovi-
sar ett förslag, a.a. s. 92), så kan analysen under de förutsättningar som gäller
i vart fall inte inbegripa någon p-fras som förslaget är beträffande (21a). Plat-
zack avstår ifrån att diskutera varför olika språk kan tänkas ha olika konstruk-
tioner i fall som dessa.

6.2.2.4 Diskussion av Platzacks modell

Genom att inte räkna med något topik-fokus-system undviker Platzack en del
av de besvärligheter som vidlåder Rizzis modell. Det första ledet uttrycker
satstyp, men kan samtidigt vara ett obetonat satsled, ett led som uttrycker kon-
trastiv topik, ett fokuserat led eller ett interrogativt led. Endast satstypsfunktio-
nen är strukturellt reglerad. Övriga pragmatiska funktioner har, med Platzacks
modell, ingen inverkan vare sig på ordföljden eller på den djupare liggande
strukturen. Således analyserar Platzack alla satserna i (23a-d) på samma sätt,
nämligen som i (23e).
(23) a. Han hade läst boken.

b. Karl hade läst boken.
c. KARL hade läst boken.
d. Vem hade läst boken!
e. [ForceP HanJKarlJKARLJvemx [FinP t, [Fino hade [ tj läst boken ]]]]

Saken kommenteras på följande sätt av Platzack (1998b:63): »... it is not ob-
vious that we need phrases like Rizzi's TopP and FocP, provided that language
offers lexical and/or prosodic means to distinguish the different pragmatic
properties».

I ett mera globalt perspektiv är emellertid inte heller motsatsen, dvs. att vi
klarar oss utan topik- och fokusfraser, självklar. Som jag redan har framhållit
finns det språk med grammatiskt reglerad tema-remaorganisation av satsen
och språk med särskilda temapartiklar. Vissa språk använder också t.ex. par-
tiklar efter fokuserade och interrogativa konstituenter. Sådana drag talar sna-
rast för ett system av Rizzis typ. Men även från rent svensk horisont kan saken
diskuteras. Parallelliteten i de svenska satserna i (23) ovan antyder naturligtvis
att vissa pragmatiska funktioner kanske inte nödvändigtvis behöver uttryckas
grammatiskt. Å andra sidan kan de subjektsinledda satserna i (23) också kon-
trasteras mot satser som inleds med något annat satsled än subjektet.

Med Platzacks synlighetsvillkor och hans uppfattning om V2 och EPP i
svenskan har svenska subjektsinledda satser två projektioner och två satsled,
subjekt och finit verb, i C-domänen, medan C-domänen i icke subjektsinledda
satser måste rymma ytterligare en projektion för ett tredje satsled vid sidan om
subjekt och finit verb. Här föreligger alltså, med Platzacks egna utgångspunk-
ter, en strukturell asymmetri mellan satser som inleds med subjekt och satser
som inleds med något annat satsled. Samtidigt vet vi att ett spetsställt icke sub-
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jekt, till skillnad från ett inledande subjekt, alltid är förenat med någon sorts
topik- eller fokustolkning.

Men i stället för att utöka C-domänen med en topik- eller fokusfras, före
ForceP och FinP, i de fall satsen inleds med ett icke-subjekt, låter Platzack
C-domänen i dessa fall expandera med hjälp av en fras, som inte tillför struk-
turen något innehåll, en p-fras, mellan ForceP och FinP. Enligt Platzack flyttar
verbet till ]iQ för att lexikalisera p-frasen som innehåller en tom men för-
medlande operator i specificeraren, se (24a). Ett alternativ hade ju varit att det
spetsställda ledet först flyttat till ForceP och sedan till en topik- eller fokusfras
för att lämna plats åt verbet som, enligt synlighetsvillkoret, inte kan kvarstå
tillsammans med subjektet i FinP (och inte heller dela ForceP med den in-
ledande konstituenten), se (24b). Med det senare alternativet skulle man få en

förklaring till varför det spetsställda ledet måste ges en särskild pragmatisk
tolkning.

(24) a. [ForceP Den boken, U Opi harv [FinP han, [Fin, tv [IP ts tv läst ti]]]]]]
[focP DcH boken, [ForceP ^i [Force2 b(XT^ [FinP hCMs [Fin2 [iP lÖSt tj]]]]]]

Behovet av den tomma operator som Platzack inför i strukturer av detta slag är
oklar för mig. Mera motiverad hade den varit om det framflyttade objektet be-
traktats som ett dislokerat led utanför själva satsdomänen. En sådana analys
hade på ett plan också kunnat vara en lösning för motsvarande engelska satser,
jfr (25a-b). Denna variant skulle t.ex. kunna fånga en del skillnader mellan
kvesitiva och deklarativa huvudsatser, om kvesitiva satser fortsatt analyseras i
stil med (24b) eller (21b) ovan.16

(25) a. [Den här boken;] [CP Op, gillar Johan t,]
b. [This book,] [CP Opi John likes tj

Med Platzacks synlighetsvillkor återstår emellertid problemet var den osynliga
operatorn kan anses befinna sig i engelska satser av detta slag. Synlighetsvill-
koret medger ju inte att den står i spec-ForceP utan sällskap av ett synligt ele-
ment i frasens huvud. Sammantaget menar jag att det är oklart huruvida det är
en fördel eller inte att avstå från topik- och fokusfraser i satsmodellen och om
ett synlighetsvillkor är en tillgång eller ej.

Beträffande den senare utgångspunkten, synlighetsvillkoret, kan jag tycka
att framför allt den starka forumleringen hos Platzack är problematisk. Å andra
sidan menar jag att tanken bakom »the Doubly filled Comp Filter» (dvs. ett fil-
ter som förbjuder att en C-projektions båda positioner, specificerare och hu-

16 Branigans (1996) dubbel-CP är ett annat försök att förklara verbframflyttning i V2-språken (jfr
avsn. 6.2.1.2 ovan). För språk som inte är V2-språk, men i vilka verbframflyttning ändå sker i kve-
sitiva frågor som inte börjar med subjekt, har det formulerats ett s.k. wh-kriterium, vilket i korthet
innebär att en wh-operator måste stå i spec-huvud-relation med ett X2-element. (Se t.ex. Puscas
1997 och där anförd litteratur.) Personligen ser jag wh-kriteriet mest som ett tekniskt sätt att be-
skriva en i och för sig odisputabel verklighet. Det har inte en förklaringskraft som man behöver
känna sig bunden av.
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vud, bär fonologiska särdrag vid realiseringspunkten) är intressant. Ett sådant
filter kräver emellertid att man laborerar med en struktur där varje projektion
har en så begränsad funktion att mottagaren förmår avkoda ett språkligt uttryck
med hjälp av högst ett synligt led per projektion, men utgår man ifrån ett sys-
tern av det slaget är principen ekonomisk. Enligt mitt sätt att se det bör den
emellertid helst vara lika giltig i I-domänen som i C-domänen (och kanske allra
helst generellt giltig).

En sådan utsträck giltighet kan dock inte gälla med ett synlighetsvillkor som
Platzacks; alla projektioner i hela strukturen kan inte innehålla synligt material
i PF. Att författaren inför en specialregel för C-domänen hänger samman med
hans syn på dess särskilda kontextrelaterande funktion. I-domänen däremot,
menar författaren, är »the grammatical domain par preference» (s. 58). Person-
ligen tror jag att Platzack här lägger för mycket i de skillnader som kan för-
knippas med I-domänen och C-domänen. Det är under alla omständigheter inte
självklart att projektioner som reglerar proposition och satstyp skulle vara
mindre »grammatiska» än projektioner som är inriktade på t.ex. subjekt och
objekt. I båda fallen handlar det om att relatera budskapet till formen, och för
mig är det självklart en fördel om samma regelverk gäller i hela strukturen.

Slutligen ska jag så kommentera funktionen hos ForceP och FinP i Platzacks
modell. ForceP är för Platzack en satstypsprojektion som helt klart reglerar den
semantiska skillnaden mellan olika satstyper. Tanken på en sådan fras är inte
alls orimlig, men jag ställer mig skeptisk till att den skulle fungera så som Plat-
zack föreställer sig. Författaren räknar nämligen med endast tre olika satstyper:
interrogativa (+wh), imperativa (-wh) och deklarativa (omärkta). Hans sär-
dragsbestämning lämnar ingen plats för t.ex. konditionala eller optativa satser,
vilket är ett problem. Såsom Platzack beskriver konditionala bisatser bör de
snarast vara deklarativa eftersom subjunktionen om flyttar till ForceQ som »last
resort», till skillnad från om i interrogativa satser som attraheras till Force0
p.g.a. ett starkt särdrag [+wh]. Men såvitt jag förstår är konditionala satser var-
ken interrogativa eller deklarativa.

Frågan är då hur vi faktiskt känner igen olika satstyper och om den saken
trots allt regleras genom en särskild satstypsprojektion i C-domänen. Före-
komsten av t.ex. frågepartiklar i en del språk talar väl för en sådan formell reg-
lering. Å andra sidan är det i vissa andra språk bara intonationen som skiljer en
rogativ fråga från en påståendemening, vilket pekar åt motsatt håll. Jag ska
återkomma till detta problem i nästa avsnitt (6.3).

FinP tillförs hos Platzack en större och mera precis betydelse än vad frasen
har hos Rizzi. För Rizzi har FinP endast en förmedlande roll mellan C-domä-
nen och I-domänen, där det är den senare som står för satsens propositionella
innehåll. Platzack menar i stället att det är FinP som formar propositionen. Det
är genom finitheten, skriver Platzack, som verbhandlingen kopplas till talarens
här och nu, så att en proposition skapas.

Själva beskrivningen av en proposition som en verbhandling, genom finit-
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heten knuten till en talares här och nu, finner jag tilltalande. Men kopplingen
mellan FinP och propositionen väcker också frågor. Man förutsätter t.ex. i re-

gel en kontroll av finita egenskaper redan i I-domänen, och vad har man då för
stöd för en särskild propositionsprojektion ovanför I-domänen? Och, om pro-

positionen är beroende av att det finita verbet flyttar till Fin9, är det då rimligt
att flyttningen sker synligt endast i huvudsatser? När det gäller bisatser måste
Platzack förutsätta att bisatsens propositionsskapande finithet tolkas indirekt
genom inbäddningen i en finit matris. Tanken är inte orimlig, men inte heller
självklar. Man kan också tänka sig att endast de flyttningar som äger rum obli-
gatoriskt i alla satser, dvs. i både bisatser och huvudsatser, kan motiveras ut-
ifrån skapandet av en proposition. Alla flyttningar som äger rum därutöver, in-
klusive framflyttning av det finita verbet i huvudsats, bör i så fall orsakas av

något uttrycksbehov som tillkommer satsen utöver propositionen.

6.2.2.5 Slutsatser

Genomgången av Rizzis (1997) och Platzacks (1998b) artiklar har inte lett mig
fram till någon deciderad uppfattning om C-domänens organisation. Tanken på
en särskild satstypsfras är intressant, men ingen av artiklarna ger en riktigt
övertygande beskrivning av hur en sådan skulle fungera. I avsnitt 6.3 kommer
jag att ta upp den frågan till förnyad prövning.

En påfallande skillnad mellan Rizzis modell och Platzacks är att medan
Rizzi identifierar ett flertal tänkbara fraser inom C-domänen och fördelar dem

på två olika system, där det s.k. topik-fokussystemet kan aktiveras vid behov,
så begränsar Platzack domänen till i princip endast de två projektioner som in-
går i Rizzis andra system, ForceP och FinP. Denna begränsning är beroende av
ett särskilt synlighetsvillkor som är en starkare formulering av »the Doubly
filled Comp Filter». Min bedömning är att Platzacks synlighetsvillkor är en för
hård begränsning i modellen, och jag förhåller mig tills vidare relativt öppen
inför vilka fraser man bör räkna med i C-domänen.

Platzacks artikel aktualiserar i övrigt flera frågor som är intressanta, men
som inte kan besvaras entydigt på detta stadium. Jag kommer därför senare i
detta kapitel att återvända till om det finns anledning att räkna med ett filter
mot dubbeifyllda fraser, om etablerandet av en proposition kräver en särskild
projektion i satsmodellen och varför det finita verbet har olika position i hu-
vudsats och bisats i V2-språken.
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6.3 En satstypsfras i C-domänen? - en diskussion med
utgångspunkt i de interrogativa satserna
I föregående avsnitt har jag diskuterat två förslag som båda inför en särskild
satstypsfras i C-domänen. I Rizzis (1997) modell är det något oklart om satstyp
avser semantisk klassifikation eller kategoriell, i Platzacks (1998b) däremot
framgår klart att satstyp avser en semantisk indelning av satser i deklarativa,
interrogativa och imperativa. Jag har påpekat att båda modellerna är förenade
med vissa problem när det gäller satstypsspecifikationen. Emellertid har jag
inte velat avvisa tanken på att satstyp är en grammatiskt reglerad specifikation,
och här ska jag ta upp den frågan till vidare diskussion.

Till den ändan kommer jag att kort referera valda delar av en avhandling av
Lisa Lai-Shen Cheng (1997) som är en typologisk studie i kvesitiva frågor, On
the Typology of Wh-questions. Cheng diskuterar inte C-domänens organisa-
tion, utan talar bara om CP, men hävdar att varje sats måste typmarkeras i CP.
Satstyp är för Cheng ett klart semantiskt begrepp, med vilket man t.ex. skiljer
påståenden och frågor, och det är också endast i denna semantiska mening jag
talar om satstyper i detta avsnitt.

I anslutning till Chengs avhandling kommer jag att diskutera frågan om
C-domänen rymmer en särskild satstypsfras och hur typmarkeringen i så fall
går till. Jag begränsar i detta avsnitt perspektivet till interrogativa satser, som
emellertid lämpar sig väl för såväl teoretisk som empirisk reflexion. I avsnitt
6.4 ska jag vidga perspektivet till de deklarativa satserna.

6.3.1 Satstypsmarkering enligt Cheng 1997

Chengs avhandling utgår ifrån iakttagelsen att språk kan grupperas typologiskt
beroende på om de i wh-questions, dvs. kvesitiva frågor, har wh-ordet, det in-
terrogativa ordet, initialt eller in situ, dvs. kvar på satsdelens »normala» plats
inne i satsen. Här använder jag termerna wh-initiala språk resp. in situ-språk
som benämning på de båda typerna.17

Cheng skriver att det är möjligt att visa att in situ-språk alltid använder overt
morfologisk markering,18 i första hand frågepartiklar, i ja/nej-frågor (rogativa
frågor), och hon hävdar att språk som har en overt frågepartikel i ja/nej-frågor
även har en frågepartikel i wh-frågor, vilken kan, men inte behöver, vara syn-

hg-

17 Det finns språk som optionellt flyttar frågeordet till satsens inledning eller låter det stå kvar inne
i satsen, liksom språk som kan inleda en sats med flera frågeord. Cheng hävdar att sådana språk
egentligen är in situ-språk. I wh-initiala språk förekommer s.k. eko-frågor, dvs. frågor av typen han
gick vart?. Ekofrågor används dock bara under vissa kontextuella betingelser och innebär inte att
flyttning av wh-ledet i normalfallet är optionell.
18 Hit räknas även fonologisk markering, t.ex. särskild tonaccent på viss stavelse i satsen.
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Bruket av partiklar i frågor hänger enligt Cheng samman med att en sats
måste kunna identifieras beträffande satstyp, t.ex. som interrogativ. Detta kan
när det gäller wh-frågor ske antingen genom s.k. wh-flyttning, dvs. framflytt-
ning av frågeledet till satsens spets, således till spec-CP, eller med hjälp av en

frågepartikel i C9.19 Av ekonomiska skäl tillämpar inget språk båda sätten.
Detta resonemang sammanfattar Cheng i »The Clausal Typing Hypothesis»:

Every clause needs to be typed. In the case of typing a wh-question, either a wh-
particle in Ce is used or else fronting of a wh-word to the Spec of Cs is used, thereby
typing a clause through C- by Spec-head agreement. (Cheng 1997:22)

Cheng hävdar vidare att man ska hålla isär »typing» och »selection» (här typ-
markering resp. selektion) på så sätt att typmarkeringen inte är till för att t.ex.
ett överordnat verb ska kunna urskilja (select) ett komplement av en viss se-
mantisk typ. Ett av flera argument för detta är att typmarkeringen är lika eller
mer framträdande i huvudsatsfrågor, som alltså inte är föremål för selektion,
än i de inbäddade indirekta frågorna, som är föremål för selektion.

En frågepartikel är enligt Cheng en X9-konstituent som genereras i C9. Ett
språk som använder sig av frågepartiklar har alltid överta sådana i (direkta) ja/
nej-frågor och kan ha det i wh-frågor. Ett språk kan även ha frågepartiklar i in-
direkta frågor av båda typerna, men endast om partikel också används i mot-
svarande direkta frågor. Frågepartikeln är, skriver Cheng vidare, i vissa språk
densamma i ja/nej-frågor och wh-frågor, medan andra språk har olika partiklar
för de båda frågetyperna.

Att en frågepartikel i första hand förekommer i huvudsatser och aldrig kan
förekomma endast i underordnade satser innebär, enligt Cheng, att subjunktio-
ner som engelskans if och whether inte är frågepartiklar. Beträffande whether
menar Cheng att man har ett wh-ord som i normal ordning intar Spec-CP i ett
wh-initialt språk som engelskan. Eftersom detta ord således är en XP-konsti-
tuent kan det inte vara en frågepartikel. Subjunktionen if är däremot en X9-
konstituent, men den används (till skillnad från whether) inte uteslutande i in-
direkta frågor utan även i konditionala bisatser. Den är alltså inte inherent in-
terrogativ och kan därför inte heller av denna anledning vara en frågepartikel.
Den interrogativa tolkningen uppstår i en frågebisats som inleds med ifgenom
spec-huvudrelation mellan subjunktionen och en osynlig frågeoperator i
spec-CP.

19 Språk med frågepartiklar tenderar att ha dessa antingen först eller sist i satsen. Cheng räknar up-
penbarligen med att även finala frågepartiklar står i Cs, något som var okomplicerat i GB-modellen
där komplementet kunde stå alternativt till höger eller till vänster om sitt huvud. Jag går här inte in
på hur en minimalistisk modell skulle kunna förenas med en Ce-analys för satsfinala frågepartiklar.
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6.3.2 Diskussion

Cheng drar i sin bok ganska långtgående slutsatser av generell giltighet, och
man kunde önska att hon hade varit utförligare beträffande det underlag på vil-
ket hon grundar dessa slutsatser. Chengs utgångspunkt vid typologiseringen är
in situ-språken, och för varje sådant språk man undersöker är det möjligen lätt
att också konstatera om det har en overt ja/nej-partikel eller motsvarande mor-

fologisk markering (vilket alltid är fallet enligt Cheng). Problemet är däremot
större beträffande de språk som, åtminstone skenbarligen, uppvisar både ini-
tiala wh-ord och (initiala) frågepartiklar i ja/nej-frågor.20 För varje sådant språk
måste, om Chengs tes ska gälla, bevisas antingen att den förmenta frågeparti-
keln inte är en frågepartikel eller att wh-ordet inte spetsställs för att markera
satstyp utan av någon annan anledning, t.ex. som fokus.

Men trots att man kan resa invändningar av detta slag måste man ta ett im-
plikativt samband som det Cheng pekar på mellan språk med wh-ord in situ
och överta frågepartiklar i ja/nej-frågor på allvar. Hennes hypotes är intressant,
och det är en rimlig tanke att den grundläggande indelning som kan göras i se-
mantiska satstyper och som med all sannolikhet är universell också är struktu-
rellt reglerad. Bl.a. förekomsten av särskilda satstypspartiklar i olika språk är
ett empiriskt argument för detta.

Emellertid menar jag att Cheng, liksom Rizzi och Platzack, utgår ifrån en
alltför onyanserad satstypsindelning. Det är bl.a. inte tillräckligt att tala om frå-
gor eller interrogativa satser endast i kontrast till påståenden eller deklarativa
satser. När det gäller en interrogativ sats måste man dessutom ta hänsyn till
dels om den är rogativ eller kvesitiv, dels om satsen uttrycker en fråga i den
bemärkelsen att den kan fungera som en autonom språkhandling eller inte.
Rogativa och kvesitiva satser skiljer sig åt genom var sitt sätt att förhålla sig
till en proposition, vilket jag återkommer till nedan. Båda sätten förekommer i
såväl huvudsatser som bisatser, men endast huvudsatser eller s.k. direkta frågor
utgör frågor i egentlig bemärkelse. Bisatser eller s.k. indirekta frågor använder
man inte (i det omärkta fallet) för att efterfråga något, utan dels, vid indirekt
anföring, för att referera någon annans direkta fråga, dels för att uttala sig om
sin egen eller någon annans ovisshet eller liknande, se (26a-b).
(26) a. Hon frågade om posten hade kommit.

b. Jag vet inte om posten har kommit.

Att man tolkar interrogativa huvudsatser men inte interrogativa bisatser som

frågor är enligt min uppfattning ett uttryck för att interrogativa huvudsatser be-
sitter en semantisk egenskap som bisatserna saknar. En hypotes är att denna
egenskap regleras genom en egen projektion i C-domänen. Denna projektion
saknas eller aktiveras inte i bisatser.

20 Ett från svensk horisont närliggande exempel på detta är finskan.
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Fortsättningsvis använder jag ibland begreppet fråga synonymt med inter-
rogativ huvudsats eller direkt fråga. Jag avser därmed en viss struktur med en
särskild inherent tolkning som möjliggör konstruktionens användning som
självständig språkhandling; jag syftar däremot inte på själva den konkreta
språkhandlingen. I det omärkta fallet används en grammatisk fråga för att ef-
terfråga något, alltså som en fråga också i ett språkhandlingsperspektiv. Men
en interrogativ huvudsats kan användas på olika sätt, och det viktiga är då att
den i grammatisk mening fortfarande är en fråga, även om den som språkhand-
ling kan uppfattas på något annat sätt, t.ex. som en uppmaning som i (27a). Den
grammatiska frågans inherenta betydelse spelar en viss roll för den diskursiva
innebörden av yttrandet även när den används i andra syften än för att efter-
fråga något. Den frågeformade uppmaningen i (27a) uppfattas t.ex. som arti-
gare än den imperativiska uppmaningen i (27b).21
(27) a. Kan du skicka mjölken!/!

b. Skicka mjölken\

Vad är då den semantiska skillnaden mellan rogativa och kvesitiva satser? Som
jag nämnde ovan har den att göra med på vilket sätt satserna förhåller sig till
propositionen. I detta avseende kan vi alltså å ena sidan skilja mellan rogativa
och kvesitiva satser, men å andra sidan sammanföra rogativa huvudsatser med
rogativa bisatser resp. kvesitiva huvudsatser med kvesitiva bisatser. Låt mig
nedan konkretisera vad som gör en sats rogativ resp. kvesitiv.

När det gäller rogativerna kan man säga att de presupponerar att innehållet i
propositionen antingen gäller eller inte gäller.22 En rogativ huvudsats presup-
ponerar samma sak som dess bisatsmotsvarighet. För såväl huvudsatsen i (28a)
som bisatsen i (28b) kan man alltså ställa upp presuppositionen i (28c).
(28) a. Har hon sålt bilen?

b. Jag vet inte om hon har sålt bilen.
c. presupposition: Endera av i) eller ii) gäller:

i) Hon har sålt bilen.
ii) Hon har inte sålt bilen.

Beträffande de kvesitiva satserna kan man säga att de presupponerar att det ef-
terfrågade ledet har en referens och att innehållet i propositionen för övrigt gäl-
ler. Detta är giltigt för såväl huvudsatser som bisatser. Huvudsatsen i (29a) och
bisatsen i (29b) uttrycker därför båda presuppositionen i (29c).
(29) a. Vem har sålt bilen?

b. Jag vet inte vem som har sålt bilen.
c. presupposition: Någon har sålt bilen.

21 Man kan notera att (27a) inte bara är ytligt frågeformad, utan också, som vanliga frågor, kan
kombineras med s.k. polaritetsord, något som är omöjligt i t.ex. imperativiska meningar:

(i) a. Kan du någonsin skicka mjölken?
b. *Skicka någonsin mjölken!

22 Presupponerad anses sådan information vara som förutsätts vara sann för att uttrycket ska vara

meningsfullt. Se vidare avsn. 6.5.1.
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En uppdelning av de interrogativa satserna i dels rogativa och kvesitiva, dels
frågor och icke frågor kan medföra vissa konsekvenser för tolkningen av olika
strukturer, vilket kan illustreras med utformningen av rogativa satser i kinesis-
kan. Kinesiska (mandarin) uppvisar nämligen en intressant variation mellan di-
rekta och indirekta rogativa frågesatser. Frågepartikeln ma används endast i di-
rekta (rogativa) frågor, medan en alternativ konstruktion där satsens verb upp-
repas med en negation mellan dess första och andra instans kan utnyttjas i både
huvudsatser och bisatser. (Se t.ex. Cheng 1997:26.) Det båda sätten illustreras
i (30a-b) nedan (exemplen från Svantesson 1996).

(30) a.SöngYån måi niuröu ma! 'Säljer Söng Yån oxkött?'
Söng Yån sälja oxkött fråga

b.SöngYån måi bu måi niuröu! 'Säljer Söng Yån oxkött?'
Söng Yån sälja inte sälja oxkött

Det andra alternativet, verb-negation-verb-konstruktionen, är särskilt intres-
sant på det sättet att den kan ses som ett explicit uttryck för just det som utmär-
ker rogativa satser, nämligen att propositionens innehåll gäller eller inte gäller
(jfr (30b): sälja/inte sälja). Eftersom denna betydelse förknippas med såväl
självständiga som inbäddade rogativa satser är det inte märkligt att konstruk-
tionen kan användas i båda. Just därför att den också uppträder i bisatser kan
den däremot inte anses framtvinga tolkningen att satsen är en direkt fråga. Det
måste i förekommande fall framgå t.ex. med prosodiska medel. I det följande
utgår jag ifrån att den prosodiska markeringen motsvaras av en osynlig fråge-
partikel i den abstrakta strukturen.

Ett alternativ till osynlig partikel + verb-negation-verb-konstruktion är den
synliga frågepartikeln ma (30a), som både anger att satsen är en direkt fråga
och att den är rogativ. Kinesiskan har dessutom en frågepartikeln ne som an-
vänds i kvesitiva huvudsatser. Även kvesitiva frågor kan dock ha osynlig par-
tikel om satsens kvesitiva status framgår ändå. (Cheng 1997:kap. 4.) Kinesis-
kan kan alltså, om resonemanget ovan stämmer, sägas ha tre frågepartiklar i
huvudsatser: en synlig rogativ, en synlig kvesitiv och en osynlig.

In situ-språken har ofta antingen synlig frågepartikel endast i rogativa frågor
eller två olika (synliga) partiklar i rogativa och kvesitiva frågor. Koreanskan är
dock ett exempel på ett språk som använder samma partikel, ni, i rogativa och
kvesitiva huvudsatser.23 (Se Park 1994:24.) Den är alltså i detta avseende tve-
tydig, men identifierar däremot satsens status som direkt fråga entydigt. Och
jag tror att det är i detta perspektiv man ska se det som Cheng identifierar som
en »matrix clause property» hos frågepartiklarna: in situ-språk har frågepartik-
lar som ger satsen status som direkt fråga. En sådan frågepartikel kan vara både

23 Denna partikel är alltså inte den som anges i Cheng 1997 (s. 15). Det är inte heller korrekt att
koreanskan uppvisar samma partikel i huvudsatsfrågor och interrogativa bisatser som Cheng upp-
ger i tabellen på sidan 26. Tack till Hyeon-Sook Park för preciseringar om koreanskan på denna
punkt.
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synlig och osynlig, inte bara i kvesitiva frågor som Cheng menar, utan även i
rogativa frågor. Vissa in situ-pråk (de flesta, förefaller det) skiljer mellan roga-
tiva och kvesitiva huvudsatspartiklar, medan andra har samma partikel i båda
sortens frågor.

Partiklar som används i både huvudsatser och bisatser, vilket förekommer i
en del språk, kan inte vara frågepartiklar i samma bemärkelse som de entydiga
huvudsatspartiklarna, utan kan snarast förknippas med sin förmåga att markera
satsens rogativa eller kvesitiva kvalitet. Det är möjligt att man bör räkna med
att sådana språk har en osynlig frågepartikel i direkta frågor, på samma sätt
som kinesiskan vid verb-negation-verb-konstruktion (jfr ovan). Om ett språk
uppvisar samma partikel i både rogativa och kvesitiva bisatser - detta gäller
t.ex. i koreanskan - kan partikeln knappast markera bisatsens mera specifika
karaktär och den är naturligtvis inte heller huvudsatsmarkör. I koreanskan upp-
fattas sådana partiklar som nominaliseringsändelser, på vilka man även kan
lägga kasusändelser för att ange satsens syntaktiska funktion i förhållande till
matrisverbet.24

Ser vi i stället på de wh-initiala språken använder dessa enligt Cheng inte
frågepartiklar, utan utmärker sig genom att ha wh-ledet i spec-CP i kvesitiva
frågor. Det framgår inte exakt hur Cheng ser på rogativa huvudsatser i de
wh-initiala språken, men uppenbarligen måste man i alla fall i engelska och
svenska rogativa bisatser ha en osynlig eller synlig operator i spec-CP: en

osynlig om C9 fylls av subjunktioner som if eller om, annars en synlig som
whether eller huruvida.

Ett problem som uppdelningen av de interrogativa satserna i direkta frågor
och frågebisatser för med sig är att man inte, såsom Cheng gör, kan betrakta
wh-led som entydiga. Förekomsten av kvesitiva ord avslöjar inte om satsen är
en huvudsats, dvs. en fråga, eller inte. Uppdelningen av frågesatserna i rogativa
och kvesitiva medför vidare att subjunktioner som whether och svenskans mot-
svårighet huruvida inte utan vidare kan jämställas med de kvesitiva orden, ef-
tersom de är rogativa. (Deras form må visserligen avslöja ett kvesitivt ur-
sprung, men de kan numera endast ges en rogativ tolkning.) Dessutom före-
kommer dessa subjunktioner, till skillnad från de kvesitiva orden, endast i bi-
satser.

En generalisering av det ovan sagda om wh-led och synliga och osynliga ro-

gativa operatorer skulle kunna innebära följande. Interrogativa satser i de
wh-initiala språken märks genom en synlig eller osynlig operator som entydigt
karakteriserar satsen som rogativ eller kvesitiv. Till de synliga räknas wh-
orden och eventuellt subjunktioner som whether och huruvida. Rogativa bisat-
ser som inleds med tvetydiga subjunktioner som om (eller ifall) har en osynlig
operator i specificeraren. När det gäller rogativa huvudsatser föreligger sedan
tidigare den etablerade uppfattningen att de inleds med en osynlig operator (jfr
kap. 5).
24 Hyeon-Sook Park (personlig kontakt).
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Naturligtvis bygger diskussionen här delvis på obevisade hypoteser och de
olika slutsatserna måste därför hanteras med en viss försiktighet. Inte minst är
det ett problem att resonemanget förutsätter osynliga element. Det är uppen-

barligen också så att språk inom de båda typologiska grupperna sinsemellan
uppvisar olikheter i sina interrogativa satser, vilket inte gör saken mera genom-
skinlig. Ändå menar jag att det kvarstår en viss grundläggande logik i Chengs
uppdelning av språk i wh-initiala språk och in situ-språk. Låt säga att det finns
en projektion som bara aktiveras i huvudsatser och att ett wh-led i denna fras
specificerare räcker för att identifiera satsen som en direkt fråga.25 I så fall
används denna strategi i de wh-initiala språken. In s/fw-språken använder sig
av en annan strategi: frågepartiklar i huvudposition. Att det i första hand är de
rogativa frågorna som utrustas med synliga partiklar är inte så märkligt, efter-
som ett wh-led, om det är entydigt interrogativt, i praktiken kan klargöra den
kvesitiva frågans karaktär oavsett var det står.26

Chengs hypotes implicerar en strikt uppdelning mellan satstypsmärkning
med XQ-element, partiklar, i in situ-språken och XP-element, operatorer, i de
wh-initiala språken. Det innebär att en »frågepartikel» i ett wh-initialt språk
inte är en frågepartikel i Chengs mening (dvs. med huvudstatus), utan en synlig
frågeoperator (med frasstatus). Det är möjligt att så är fallet, men personligen
är jag osäker på om man nödvändigtvis måste generalisera så långt.

Låt mig slutligen beröra förhållandet mellan typmarkering och selektion. Ef-
tersom Cheng identifierar satstypsmarkering som något som i första hand tar
sig ett öppet uttryck i huvudsatser menar hon att typmarkeringen inte kan or-
sakas av krav från en selekterande matris. Påverkas denna slutsats av att de in-

terrogativa satserna kan indelas efter distinktionerna rogativ-kvesitiv resp.
fråga-icke fråga? Jag menar att svaret på detta är nej eftersom det faktum att
både huvudsatser och bisatser måste kunna identifieras som interrogativa kvar-
står. Om man dessutom kan förutsätta att också de satser som är utsatta för se-

lektion, dvs. bisatserna, måste indelas i rogativa och kvesitiva, så har man yt-
terligare ett argument för samma slutsats. Selektionen tycks nämligen inte vara
känslig för denna distinktion: predikat som fråga, undra, vara osäker på osv.

tycks alltid kunna ta argument av båda de interrogativa slagen.
Om man kan fastställa att den semantiska typmarkeringen inte orsakas av

krav från någon selektionsmekanism, så innebär det att en eventuell satstyps-
fras inte nödvändigtvis måste befinna sig längst till vänster i satsstrukturen, så-
som t.ex. Rizzi utgår ifrån.
25 Detta förutsätter naturligtvis att man kan se att wh-ledet står i huvudsatsprojektionen och inte
någon annanstans. Den tolkningen görs uppenbarligen kontextuellt i vissa fall. I t.ex. engelskans
subjektsinledda kvesitiva satser ser huvudsatser och bisatser likadana ut:

(i) a. Who is coming to dinner?
b. I don't know who is coming to dinner.

26 Vissa in situ-språk använder pronomen och adverb som kan ges en alternativ indefinit eller in-
terrogativ tolkning. I sådana språk används gärna en (kvesitiv) frågepartikel för att i före-
kommande fall klargöra satsens interrogativa karaktär.
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6.3.3 Slutsatser i ett germanskt perspektiv - början till en modell
I likhet med Rizzi, Platzack och Cheng är jag beredd att tilldela C-domänen en
formellt satstypsreglerande funktion. Emellertid menar jag att saken är något
mera komplicerad än vad som framgår av de nämnda forskarnas studier. När
det gäller interrogativa satser måste man dels skilja på rogativa och kvesitiva
satser, dels på direkta frågor och interrogativa bisatser. Av det senare drar jag
slutsatsen att man även beträffande deklarativa satser måste göra en motsva-
rande distinktion mellan huvudsatser, dvs. satser som kan utgöra grammatiska
korrelat till självständiga språkhandlingar, och osjälvständiga bisatser. Enbart
de interrogativa satserna lämnar dock material nog för att börja diskutera en
modell för C-domänen. Jag återkommer till de deklarativa satserna i avsnitt
6.4.

Jag antydde ovan att C-domänen kan innehålla en satstypsprojektion som
endast aktiveras i huvudsatser, och jag ska i det följande pröva den utgångs-
punkten. Jag övertar Rizzis och Platzacks beteckning ForceP för denna fras
trots att den här naturligtvis inte rymmer t.ex. subjunktioner eller relativa pro-
nomen, eftersom den är inaktiv i bisatser. Av samma skäl är ForceP lika
mycket en meningstypsfras som en satstypsfras. Förutom att reglera menings-
typen, t.ex. genom att attrahera wh-led, ger ForceP satsen dess meningsstatus.

Med den här organisationen kan satstyp inte uttryckas i ForceP när det gäller
bisatser. Men eftersom åtminstone subjunktioner som att och om både tycks ha
»finita» kvaliteter och fördelar sig på olika satstyper, tänker jag mig att bisatser
typmarkeras genom en finitfras, FinP. Även denna fras går igen från Rizzis och
Platzacks modeller, men fungerar här något annorlunda. Dock tänker jag mig,
precis som Platzack, att finitfrasen, förutom subjunktioner, kan attrahera finita
verb och i vissa fall (se vidare nedan) subjekt. Liksom både Rizzi och Platzack
placerar jag FinP närmast I-domänen, med AgrsP i komplementposition. FinP
står i sin tur, tänker jag mig, som komplement till ForceP.

Jag är således beredd att pröva om det kan vara så att C-domänen inte har
bara en, utan två satstypsfraser. Om det förhåller sig på det viset måste man för-
stås utgå ifrån att fraserna inte »motsäger» varandra, utan på något sätt »sam-
spelar». Nedan ska jag demonstrera hur detta kan fungera på interrogativa sat-
ser i germanska språk. De germanska språken är wh-initiala språk och saknar
frågepartiklar. (Detsamma gäller f.ö. de flesta europeiska språk.27) Jag utgår
ifrån att dessa språk i spec-ForceP hyser ett wh-led i kvesitiva frågor och en
osynlig frågeoperator i rogativa frågor.

271 franskan används ibland uttrycket est-ce que i direkta frågor (både rogativa och kvesitiva).
Detta uttryck beskrivs ofta som en frågepartikel. Mycket talar emellertid för att est-ce que inte är
en frågepartikel i Chengs (1997) mening. Jag avstår från att försöka reda ut de franska fråge-
konstruktionerna här.
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6.3.3.1 Interrogativa huvudsatser i de skandinaviska språken
De skandinaviska språken tillhör V2-språken. Det innebär att det finita verbet
normalt står på andra plats i huvudsatser. Om man utgår ifrån att rogativa frå-
gor inleds med en osynlig frågeoperator gäller detta i princip också denna typ
av satser, även om det finita verbet här är satsens första synliga led.

Med den modell jag skissat ovan, med en ForceP ovanför en FinP, skulle
denna framskjutna verbposition kunna tänkas bero på att det finita verbet i
V2-språken intog Force9. Men även om finitframflyttningen på något vis bör
hänga samman med satsens meningsstatus, menar jag att verbet (normalt) inte
flyttar ända till Force9. Anledningen till finitframflyttningen måste, som jag ser
det, i stället sökas i det finita verbets morfologiska eller inherent lexikala egen-

skaper, och något särskilt huvudsatsdrag som skulle kunna checkas i Force9 fö-
religger inte hos de finita verben. Jag räknar däremot med att finita verb har ett
särskilt drag att checka i finitfrasen. Jag utgår vidare ifrån, när det gäller
svenskan och de övriga skandinaviska språken, att checkningen sker synligt (i
huvudsatser) genom attraktion av det finita verbet till Fin9.

Jag föreslår därmed att strukturen för direkta frågor i V2-språket svenska be-
skrivs schematiskt som i (3 la-c). S står här för subjektet, FV för det finita ver-
bet, Wh för kvesitiva led och [Q] för en osynlig (rogativ) frågeoperator.28 Lik-
som Platzack (1998b) har jag utgått ifrån att även subjektet, som är det finita
verbets nexuspartner, har ett »finit» drag, och passerar spec-FinP på väg till
ForceP, jfr (31b). I (31c) är det framflyttade wh-ledet inte subjekt och besitter
inte något finit drag, varför mellanlandning i FinP är omöjlig.

(31) ForceP___
spec^^ ^Jporce'.

Force3 ^JFinP
spec

Fin3 AgrsP

a. [Q] FV st.
b. Whs ts FV 1.1,
c. Whj FV St, t,

6.3.3.2 Interrogativa huvudsatser i västgermanska V2-språk

Språk som holländska och tyska tillhör liksom de skandinaviska språken
V2-språken. Men, som framkom ovan (jfr avsn. 6.2.1.3), finns det tecken på att
dessa språk inte lyfter det finita verbet upp i C-domänen i subjektsinledda (hu-
vud)satser. Jag uppehöll mig särskilt vid att det finita verbet i vissa västger-

28 Q som i question. Med hakparenteserna markeras att operatorn är osynlig.
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manska dialekter uppvisar olika kongruensmorfem när meningen inleds med
subjektet och när den inleds med någon annan konstituent. Detta kan, föreslog
jag, hänga samman med att det finita verbet stannar i Agrs9 i subjektsinledda
meningar därför att subjektet kunde checka det finitdrag som annars checkas
med hjälp av verbet. En sådan ställföreträdande checkning tycks i dessa språk
vara beroende av att subjektet och verbet stått i spec-huvudrelation i AgrsP, ef-
tersom verbet under alla omständigheter måste lyfta så långt i huvudsatser.
Denna variant är, tänker jag mig, endast tillämplig i språk med subjektskon-
gruerande verb. Jag räknar alltspå inte med någon liknande kritisk spec-huvud-
relation i AgrsP i de skandinaviska språken, som förlorat sin kongruensböjning
av verben.

När det gäller de västgermanska V2-språken skulle vi därmed få de abstrakta
strukturerna i (32a-c) för rogativa och kvesitiva frågor. Den principiella skill-
nåden gentemot de skandinaviska språken märks här endast i b-fallet, då det
står ett subjekt i spec-ForceP.

(32) ForceP

spec"""" Force'.
Force0 ^FinP-

spec -Fin'-

a. [Q]
b. Whs
c. Wh,

Fin3

FY

FY

AgrsP

St,
tsFV
Sftj

6.3.3.3 Interrogativa huvudsatser i engelskan

Engelskan är inget V2-språk, men uppvisar liksom V2-språken omvänd ord-
följd både i rogativa frågor och icke subjektsinledda kvesitiva frågor. När det
gäller wh-frågor med efterfrågat subjekt kan man däremot konstatera att det fi-
nita verbet i engelskan kan kvarstå i VP. Detta syns bl.a. genom att verbet kan
följa efter ett mittfältsadverbial och genom att omskrivning med do, som i vissa
fall är nödvändig om det finita verbet ska inta en position ovanför VP, inte be-
höver tillämpas, jfr den inbördes ordningen mellan verb och adverbial i den
engelska satsen i (33a) med dess svenska motsvarighet i (33b).

(33) a. Who usually cooks in your housel
b. Vem lagar vanligtvis maten hemma hos digl

Jag tolkar situationen i engelskan på så sätt att språket liksom V2-språken nor-
malt lexikaliserar finitfrasen, men primärt flyttar fram subjektet. Just med hjälp
av engelskan ska jag nu emellertid införa en restriktion vad avser framflyttning
av subjekt i FinP. Låt oss säga att subjektet inte kan flytta till spec-FinP om det
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inte också bär ett inherent uttryck för satstypen. I så fall kan subjektet inte flytta
fram i spec-FinP vare sig i en rogativ fråga, se (34a), eller i en kvesitiv fråga
där något annat led än subjektet efterfrågas, se (34c). Däremot går det natur-
ligtvis bra när subjektet är ett wh-led som i (34b). I de fall när subjektet inte
kan inta spec-FinP lexikaliseras finitfrasen i stället genom det finita verbet som

flyttar fram till FinQ.

(34) ForceP ^

spec Force'
Forcee F inP^

spec
FinQ

a. [Q]
b. Whs
c. Whi

-Fin'

FV

FV

Man kan nu fråga sig vad det betyder att de västgermanska V2-språken tycks
kräva att det finita verbet måste avancera till Agrse i huvudsatser, medan det
engelska finitet kan kvarstå längre ner i strukturen, jfr (32b) och (34b). Ett ten-
tativt svar är att subjektet och verbet i engelskan, men inte i V2-språken, har en
särskild kritisk spec-huvudrelation i en lägre fras i satsen (av annan karaktär än
agreement-frasen närmast C-domänen), varpå subjektet i detta språk kan
checka finitdraget när det ändå passerar finitfrasen. Endast när subjektet inte
tillåts checka draget enligt den restriktion jag just infört flyttar det finita verbet
fram i Fin-.

6.3.3.4 Interrogativa bisatser

Antagandet att ett subjekt inte kan flytta till spec-FinP om det inte bär ett inhe-
rent drag som stämmer med satstypen hänger samman med att jag tänker mig
att satstyp också uttrycks i FinP. I bisatser, för vilka jag tänker mig att ForceP
saknas eller är inaktiv, är FinP den enda fras som formellt kan reglera sats-
typen. Frågan är då hur det går till att uttrycka satstyp i bisatser, eftersom man
inte i alla lägen kan förlita sig på ett subjekt som förmedlar den egenskapen åt
satsen. Jag menar att man till den ändan kan räkna med olika osynliga sats typs-
operatorer även i FinP.

Ett annat problem är att en enkel FinP i C-domänen inte lämnar något ut-
rymme åt t.ex. kvesitiva led som inte är subjekt. Samma problem gäller för öv-
rigt alla som-satser, vars satsbas inte kan beredas plats i FinP om den (sats-
basen) inte är subjekt. När det gäller de kvesitiva satserna skulle saken kunna
lösas genom att man t.ex., som Rizzi, låter wh-led flytta till en fokusprojektion
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i C-domänen. Satsbasen i andra som-satser behöver dock inte nödvändigtvis
uppfattas som fokuserad. I t.ex. relativsatser och komparativa bisatser skulle
satsbasen möjligen kunna ses som ett led med fortsättningstopik, men jag tve-
kar ändå att införa en särskild topikfras på denna grund.29

I (35), som visar strukturen i svenska frågebisatser, låter jag de kvesitiva
satsbaserna stå i en fras som jag kallar XP och vars karaktär jag återkommer
till i kapitel 7. XP placerar jag direkt ovanpå FinP, och ForceP utelämnas helt
eftersom den inte är aktuell i bisatser. Jag har här satt ut osynliga operatorer i
den rogativa satsen i (35a) och i den kvesitiva i (35c) som representerar de fall
där det kvesitiva ledet inte är subjekt. I (35b) fylls spec-FinP av spåret efter
wh-subjektet, vilket återfinns i den högre X-frasen. Jag använder här och fort-
sättningsvis gemener för att teckna osynliga satstypsoperatorer i FinP.30

(35)

I den rogativa bisatsen (35a) är subjunktionen, tänker jag mig, nödvändig för
att man ska kunna identifiera den osynliga operatorn i spec-FinP. När det gäller
kvesitiva bisatser bör det däremot inte vara något problem att identifiera sat-
sens kvalitet med hjälp av det synliga wh-ledet i X-frasen. I subjektssatser bör
man räkna med ett subjektsspår i finitfrasen som delar det framflyttade
wh-subjektets alla drag, i icke-subjektssatser utgår jag ifrån att en osynlig sats-
bas kan tolkas kontextuellt med hjälp av satsbasen.

Som framgått är som obligatoriskt i subjektsvarianter av kvesitiva bisatser,
bl.a. i svenskan, men behövs inte när wh-ledet inte är subjekt. Det är inte helt
uppenbart huruvida subjunktionen ska stå i Fin2 som om eller i X2. Eftersom
som utmärker just satser med satsbas och inte signalerar en spec-huvudrelation
med en osynlig satstypsoperator väljer jag X2. Jag får anledning att återkomma
i kapitel 7 till varför subjunktionen behövs i satser av detta slag i svenskan, och
varför den behövs just efter subjektssatsbas.

29 Ovan har jag tentativt laborerat med en särskild komparativfras, CmpP, för satsbas och subjunk-
tion i komparativa bisatser.
30 För satstypsoperatorer i ForceP använder jag även fortsättningsvis versaler. Detta innebär inget
definitivt ställningstagande till om Fin-frasen och Force-ffasen verkligen tar olika sorters operato-
rer.

a.

b. whs
c. wh;

som

[q]
ts

[wh]

om SFV

tsFV
SFV t,
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6.3.3.5 Ett par kommentarer
Ovan har jag skissat en modell för C-domänen med två satstypsreglerande fra-
ser, ForceP och FinP, men det hade naturligtvis inte varit orimligt att explicita
uttryck för satskvalitet alltid uttryckts i FinP och att alla element i ForceP ute-
slutande hade haft funktionen att ge satsen meningsstatus. Ett empiriskt argu-
ment för den föreslagna modellen är emellertid att frågepartiklar i s.k. in
situ-språk tycks vara typiska huvudsatspartiklar.

Ändå kan det finnas anledning att fråga sig om man utifrån wh-initiala språk
bör försvara en modell av detta slag som dessutom i huvudsatser förutsätter ett
visst beroende och samspel mellan ForceP och FinP. Ett alternativ hade kunnat
vara att C-domänen i både huvudsatser och bisatser obligatoriskt bestått av en
FinP som vid behov utökas med en fokus- eller topikfras. Med modellen ovan
framstår ju framflyttning av kvesitiva led som olika fenomen i huvudsatser och
bisatser, flyttning till ForceP resp. till XP.

Men trots allt menar jag att det ligger en poäng i att införa en särskild huvud-
satsprojektion. I de fall huvudsatser och bisatser ytligt sett ter sig identiska,
som t.ex. är fallet med engelska kvesitiva subjektssatser, måste man med den
organisation jag föreslagit här ändå förutsätta en underliggande (abstrakt)
strukturell skillnad.31 Jag menar att det är en fördel. Man kan för övrigt också
tänka sig att även kvesitiva huvudsatser aktiverar en XP som attraherar wh-led.
Jag avstår dock från att diskutera den möjligheten här.

6.3.4 Sammanfattning
I detta avsnitt (6.3) har jag frågat mig om C-domänen kan anses ha en särskild
satstypsfras och hur den i så fall fungerar. Jag har fört diskussionen i relation
till en språktypologisk avhandling om (kvesitiva) frågor (Cheng 1997) och mot
bakgrund av att Rizzi (1997) och Platzack (1998b) tidigare har förslagit en
sådan fras. Perspektivet har hittills begränsats till interrogativa satser, som
dock tillåter relativt långtgående reflektioner av både teoretisk och empirisk
natur.

Diskussionen har lett fram till ett förslag som innebär två satstypsreglerande
fraser i C-domänen, ForceP och FinP. Båda är aktiva och fungerar med ett visst
inbördes samspel i huvudsatser, men i bisatser är ForceP normalt inaktiv. Detta
hänger samman med att ett synligt eller osynligt element i ForceP, i specifice-
rare eller huvud alternativt, ger satsen meningsstatus, vilket innebär att den kan
sägas vara ett grammatiskt korrelat till en självständig språkhandling. Bisatser
som vanligtvis inte är uttryck för självständiga språkhandlingar klarar sig utan
ForceP.

31 Det s.k. wh-kriteriet t.ex., som hävdar att ett en wh-operator måste stå i spec-huvudrelation med
ett X9-element, gör inte reda för skillnaden mellan huvudsatser och bisatser.
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Satskvalitet, dvs. om en sats är t.ex. rogativ eller kvesitiv, tycks kunna reg-
leras både i ForceP och FinP. I s.k. wh-initiala språk sker detta i specificerar-
position, antingen genom attraktion av ett satsled med ett inherent satstypsdrag
som t.ex. wh-led eller genom en osynlig satstypsoperator. Finitfrasen kan
också attrahera finita verb som inte i sig själva måste förknippas med någon
särskild satstyp. Framflyttning av finit verb till FinQ är en typisk huvudsats-
egenskap (i wh-initiala språk), men tillämpas olika mycket i olika språk.

I bisatser kvarstår normalt det finita verbet längre ner i satsstrukturen, och
Fins kan i stället intas av »finita» subjunktioner som kan vara mer eller mindre
satstypsspecifika. För bisatser med satsbas förutsätter jag ytterligare en projek-
tion ovanför FinP. Detta är nödvändigt åtminstone i de fall satsbasen inte är
subjekt, eftersom spec-FinP inte kan acceptera satsled som inte i någon mening
uttrycker »finithet». Jag räknar med att alla satsbaser i bisatser intar specifice-
råren i satsbasprojektionen - här kallad XP, men att subjektet såsom nexuspart-
ner till det finita verbet har ett finit drag och kan passera spec-FinP på vägen.
Jag tar i detta sammanhang inte ställning till den närmare karaktären av XP och
inte heller till om det finns någon anledning att förutsätta tillgång till en sådan
projektion även i huvudsatser.

Mitt förslag rörande den abstrakta satsstrukturen i huvudsatser och bisatser
ser så långt ut som i (36a-b). ForceP är sannolikt en nödvändig utbyggnad på
FinP i alla huvudsatser, medan det inte finns någon anledning att räkna med XP
i bisatser utan satsbas.

(36) a. ForceP-^^ b.
FinP FinP

Jag ska i resten av detta kapitel pröva modellen på deklarativa och andra icke
interrogativa satser. Jag börjar med deklarativa huvudsatser i avsnitt 6.4.

6.4 C-domänen och de deklarativa huvudsatserna

I föregående avsnitt har jag diskuterat satsens inledning med utgångspunkt i de
interrogativa satserna. Valet av startpunkt hänger delvis samman med att jag
haft tillgång till Chengs språktypologiska avhandling där hon påvisar ett (åt-
minstone implikativt) samband mellan hur ett enskilt språk åstadkommer
wh-frågor och hur det åstadkommer ja/nej-frågor. Att frågor i många språk för-
ses med särskilda satstypspartiklar är naturligtvis också intressant och talar för
att satstyp på ett eller annat sätt är en grammatiskt reglerad funktion.32

Interrogativa satser, som de framträder på svenska och andra nära relaterade

32 Koreanskan uppvisar intressant nog särskilda partiklar inte bara efter frågor utan även efter på-
ståendemeningar och imperativiska meningar (Park 1994:24 f.).
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språk, är också lättare att analysera än deklarativa satser av den anledningen att
direkta frågor och interrogativa bisatser på ett tydligt sätt skiljer sig åt både se-
mantiskt och syntaktiskt. Underordnade deklarativa satser kan ju ibland upp-
visa en struktur som vi normalt förknippar med huvudsatser, och skiljelinjen
mellan huvudsatser och bisatser är alltså inte lika klar här.

En modell för C-domänen måste dock självfallet fungera även på deklara-
tiva och andra icke interrogativa satser. I detta avsnitt ska jag diskutera hur den
föreslagna modellen kan fungera när det gäller deklarativa huvudsatser. Jag
återkommer senare till de deklarativa bisatserna och till satser som inte är vare

sig deklarativa eller interrogativa.

6.4.1 Deklarativa huvudsatser med utgångspunkt i svenskan
De interrogativa satserna delade jag i förra avsnittet in i sådana som uttrycker
frågor, vilka utgörs av huvudsatser, och sådana som inte uttrycker frågor, vilka
utgörs av bisatser. En liknande indelning är som sagt inte fullt lika enkel när
det gäller de deklarativa satserna. Jag utgår dock ifrån att de deklarativa
huvudsatserna uttrycker påståenden (se vidare avsn. 6.5).

Precis som är fallet beträffande beteckningen fråga talar jag här och fort-
sättningsvis om ett påstående som en strukturellt definierad enhet med en viss
inherent betydelse. Påståendet är alltså liksom frågan en meningstyp med en
prototypisk användning, dvs. ett grammatiskt korrelat till en motsvarande
språkhandling. I det omärkta fallet används således en påståendemening som
ett påstående också i ett språkhandlingsperspektiv. Men på samma sätt som

grammatiska frågor kan användas i andra syften än för att efterfråga något kan
naturligtvis grammatiska påståenden användas i andra syften än för att berätta
eller informera om något.

Strukturellt sett, enligt den modell jag föreslagit ovan, utmärker sig frågor
gentemot interrogativa bisatser genom specifikation i en särskild meningstyps-
fras, ForceP. Om modellen ska kunna fungera generellt bör denna princip för-
stås kunna utsträckas till andra meningstyper än frågor. Det innebär att varje
mening, dvs. varje struktur som utgör ett grammatiskt korrelat till en bestämd
språkhandling, måste vara specificerad i ForceP.

Frågan är då hur strukturen i deklarativa huvudsatser, påståenden, ter sig i
praktiken. Jag ska här, liksom i förra avsnittet om frågor, börja med det svenska
fallet. Som bekant inleds en svensk deklarativ huvudsats oftast med subjektet
följt av det finita verbet, men inte så sällan med någon annan satsdel före finit
verb och subjekt. Vid s.k. narrativ inversion inleds påståendemeningen med
det finita verbet följt av subjektet och liknar därmed motsvarande rogativa
fråga, jfr (19b-c) ovan.

I alla dessa tre varianter av påståendemeningar bör, liksom i frågorna ovan,
det finita verbet stå i Fin9. Ett utgångsförslag är sedan att spec-ForceP fylls al-



135

ternativt med subjekt eller annan satsbas (nedan representerade av en DP33) el-
ler, vid narrativ inversion, med en osynlig (deklarativ) operator, nedan tecknad
[D], jfr (37a-c). Det sista klargör att likheten mellan en rogativ fråga och ett
påstående med narrativ inversion är ytlig. Formsammanfallet kan jämföras
med det som gäller rogativa frågor och påståendemeningar i språk som normalt
åtskiljer dessa meningstyper endast med hjälp av intonationen, t.ex. italienska
och spanska.34

(37) ForceP^
spec^^ ^Force'.

Force2 ^FinP
spec ^Fin'^^

Fin2 AgrsP

a. S ts FV tsk
b. DP, FV st, t,
c. [D] FV st.

Utfallet i (37a-b) kan dock bara gälla under den förutsättningen att ett vanligt
(läs: icke interrogativt) subjekt eller annat spetsställt led kan ge satsen en dek-
larativ tolkning. Jag antar här att det förhåller sig på det viset, nämligen att ett
synligt led i spec-ForceP ger meningen en deklarativ karaktär om inte ledet är
bärare av ett särdrag som talar emot en sådan tolkning. I kvesitiva frågor är det
inledande pronomenet eller adverbet naturligtvis bärare av ett inherent kvesi-
tivt drag som motsäger en deklarativ tolkning och i stället gör meningen kvesi-
tiv. I rogativa frågor är det med denna princip omöjligt att flytta något led till
spec-ForceP, eftersom svenskan inte förfogar över någon möjlighet att förse ett
visst satsled med något rogativt kännetecken.

En motsvarande princip kan formuleras för flyttning av subjekt till spec-
FinP. Ovan föreslog jag att framflyttning av ett subjekt till spec-FinP begränsas
av en princip som kräver att subjektet är bärare av ett inherent uttryck för sat-
sens kvalitet. Men med samma logik som icke-interrogativa led i ForceP fun-
gerar i det deklarativa fallet, så kan man utgå ifrån att ett icke-interrogativt sub-
jekt också kan inta, och som i (37a) passera, finitfrasen i en deklarativ sats.

33 Det framflyttade ledet behöver dock inte nödvändigtvis vara en nominalfras.
34 I sådana språk har deklarativa och rogativa meningar dock rak ordföljd. Att bruket av narrativ
inversion är så begränsat i svenskan kan hänga samman med att omvänd ordföljd normalt upplevs
som onaturligt i påståenden. Möjligheten att ha en osynlig operator i spec-ForceP skulle teoretiskt
också kunna möjliggöra rak ordföljd med både subjekt och finit verb i FinP. Jag menar dock att
denna organisation inte är särskilt trolig, bl.a. därför att ett topikaliserat led i ForceP före subjekt
och finit verb i FinP är ogrammatiskt i svenskan (och andra V2-språk).
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6.4.2 Deklarativa huvudsatser i andra germanska språk
Liksom var fallet beträffande de interrogativa huvudsatserna förekommer
bland de germanska språken olika strategier för finitcheckning i deklarativa
huvudsatser. Jag utgår ifrån att danskan och norskan följer ett skandinaviskt
mönster och beter sig som ovan demonstrerats för svenskan, dvs. med obliga-
torisk framflyttning av det finita verbet i FinQ precis som i interrogativa huvud-
satser. De västgermanska V2-språken däremot kan, i deklarativer som i kvesi-
tiva huvudsatser, förutsättas använda två olika strategier beroende på om det
inledande satsledet är subjekt eller inte. Dessa demonstreras i (38a-b).

(38) ForceP—

spec""^ Force',
Force3 ^JFinP-

spec 'Fin-

S

DP;

Fin3

FV

AgrsP

ts FV
Skti

Om isländskan, som har bevarad subjekt-verbkongruens, tillämpar subjekts-
checkning i FinP som de västgermanska V2-språken eller om den skandina-
viska varianten med obligatorisk finitframflyttning i själva verket är samnor-
disk är oklart. (Isländskan utmärker sig bland de germanska språken genom att
lyfta verbet upp i AgrsQ även i bisatser.)

Engelskan å sin sida prioriterar framflyttning av subjekt i FinP och kan för-
utsättas använda denna strategi konsekvent i deklarativa huvudsatser; ett
omärkt subjekt i FinP medför att satsen tolkas deklarativt. Det är tänkbart att
subjektet kvarstår i denna position i deklarativa huvudsatser och att spec-Force
i så fall antingen rymmer en osynlig deklarativ operator eller ett topikaliserat
element. Det är denna lösning som visas i (39a-b). Att förutsätta en vidare flytt
av subjektet till spec-ForceP i subjektssatser eller möjligen i både satsvarian-
terna vore också tänkbart men är mindre ekonomiskt (se nedan).

(39) ForceP ^

spec ^Force
Force3 FinP^^

spec ^Fin'-^^
Fin3 AgrsP_^

spec
^ Agrs'.

Agrs3

a. [D]
b. DP,

S
S

ts
ts

ts FV
ts FV ti
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Ett alternativ motsvarande (39a) är sannolikt inte aktuellt för deklarativa sub-
jektssatser i västgermanska V2-språk. Även om subjektet i dessa språk kan
checka det relevanta draget i FinP, så kan man räkna med att denna strategi
bara används då subjektet ändå flyttar till ForceP. I annat fall hade vi knappast
kunnat räkna med att icke subjektsinledda satser skulle uppvisa V2-ordföljd
och inversion, utan borde förvänta oss konsekvent rak ordföljd i deklarativa
meningar - i likhet med engelskan (och en rad andra icke V2-språk). Jag tror
därför att satsinledande huvudsatssubjekt i V2-språken överlag står i spec-
ForceP, inte i spec-FinP.

6.4.3 Topikalisering och vänsterdislokering
I genomgången ovan har jag fäst stor vikt vid att olika germanska språk tycks
tillämpa olika strategier att checka finitfrasen. I ett annat avseende beskrivs de
olika språken däremot som lika, nämligen när det gäller placeringen av en sats-
inledande konstituent som inte är subjekt. Sådana led har jag ovan konsekvent
placerat i Force-frasen. Särskilt när det gäller engelskan hade ett annat alterna-
tiv också varit tänkbart: att det topikaliserade ledet fanns i en topik- eller fo-
kusfras ovanför ForceP, därför att subjektet obligatoriskt lyfter till ForceP i
deklarativa huvudsatser. Den ovan, i (39a-b), föreslagna organisationen är
emellertid både möjlig och mer ekonomisk.

Dock kan det vara värt att uppmärksamma att olika (germanska) språk visar
högst olika benägenhet att inleda en deklarativ mening med något annat än
subjektet. De skandinaviska språken är mycket toleranta därvidlag, engelskan
minst. Om topikalisering av t.ex. objekt i alla språken uppfattas som framflytt-
ning i ForceP, så bör förklaringen till den skiftande acceptansen av operationen
(om det finns en strukturell förklaring) ligga i organisationen av C-domänen i
stort. Jag tycker att de föreslagna varianterna ger visst underlag att förklara
skillnaderna.

I engelskan föreligger, enligt (39) ovan, ingen press att över huvud taget
lyfta fram något element i Force-frasen. Detta medför att topikalisering av
icke-subjekt är en klart märkt variant. I V2-språken måste ForceP normalt
innehålla ett synligt satsled i deklarativa huvudsatser. Om det framflyttade
ledet inte är subjekt kan subjektet kvarstå i AgrsP. Sammantaget bör topikali-
seringen därmed kosta mindre i V2-språken än i engelskan och kan därför för-
utsättas vara ett mindre märkt alternativ i dessa språk. Samtidigt står fort-
farande subjektet närmast till för framflyttning även i dessa språk, eftersom
subjektet under normala omständigheter ändå lyft till AgrsP, I-domänens
översta projektion.

Att V2-språk, t.ex. svenska, lättare accepterar icke subjektsinledda satser än
engelska är välbekant. Men också inom gruppen V2-språk tycks de skandina-
viska språken vara något tolerantare än t.ex. tyska, något som skulle kunna
hänga samman med att de förra konsekvent finitcheckar med verbet.
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I vissa fall kan ett satsled stå i en position omedelbart före men i princip
utanför den egentliga satsdomänen. Jag tänker t.ex. på konstruktioner med
dubbelt satsled som i (40). Ett formellt argument för att det dislokerade ledet i
dessa fall inte tillhör den egentliga satsen är att det måste stå i en position där
det inte ingår i någon thäta-rollskontroll. Den efterföljande »egentliga» satsen
är sig själv fullständig och grammatisk. Till skillnad från topikaliserade led
brukar dislokerade led följas av paus i tal och komma i skrift.
(40) Sin nya klänning, den gillar Lisa.

Jag ska här inte utreda arten av den fras som ett dislokerat satsled kan antas stå
i eller graden av dess självständighet. Men jag finner det trots allt värt att på-
peka att ett reflexivt element i det dislokerade ledet kan syfta på subjektet i den
egentliga satsen, jfr ovan.

6.5 Om bl.a. hävdade och icke hävdade propositioner
På svenska utmärker sig meningar, dvs. satser som specificerats i ForceP, av
att finitet intar en framskjuten ställning i satsen. I bisatser däremot kan det fi-
nita verbet alltid kvarstå i VP. Det är denna skillnad vi syftar på när vi talar om

huvudsatsordföljd och bisatsordföljd.35 Emellertid vet vi att s.k. huvudsatsord-
följd ibland tillåts också i bisatser, inte minst i deklarativa bisatser. Jag menar
att dessa bisatser, bortsett från subjunktionen, har samma struktur som huvud-
satser, också i abstrakt mening. Det innebär med den modell jag skissat på här
att de är preciserade i ForceP.

En sådan strukturell likhet mellan självständiga påståendemeningar och
dessa underordnade satser måste, om modellen ska hålla, motsvaras av en se-

mantisk likhet. Lyckligtvis är så fallet. Denna semantiska gemenskap ligger i
att båda hävdar innehållet i den proposition satsen bygger på, vilket kort sagt
innebär att man (i någon bemärkelse) påstår att innehållet i propositionen är
sant. Jag reserverar dock även fortsättningsvis begreppet påstående för en

självständig mening och nöjer mig med att omtala bisatser med huvudsatsord-
följd som hävdade propositioner.36

Att det föreligger ett samband mellan strukturella och semantiska huvud-
satsdrag i underordnade satser var under 1970- och 80-talet föremål för en hel
del uppmärksamhet inom både internationell och svensk språkforskning. Ut-
gångspunkten var en artikel av de amerikanska forskarna Joan B. Hooper37 och

35 SAG: fa-ordföljd resp. af-ordföljd efter den inbördes ordningen mellan finit verb och (sats)ad-
verbial.
36 Det kan finnas skäl att trots allt göra en sådan uppdelning. T.ex. är ett självständigt påstående
alltid ett påstående från talarens sida, medan en underordnad hävdad proposition även i indirekt
anföring ofta kan uppfattas som ett påstående från den anfördes sida:

(i) Hon påstod att hädanefter skulle hon minsann cykla till jobbet.
37 Senare Joan Bybee.
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Sandra A. Thompson från 1973, »On the Applicability of Root Transforma-
tions», i vilken författarna polemiserar mot beskrivningen i en då relativt ny

avhandling (Emonds 1969) att vissa transformationer, kallade »root transfor-
mations», endast är tillåtna i huvudsatser, »root sentences». Hooper & Thomp-
sons artikel fick ett genomslag i Sverige bl.a. genom Lars-Gunnar Anderssons
avhandling Form and function of subordinate clauses (1975). Begreppet häv-
dad proposition spelar också en avgörande roll för Jan Svensson i hans avhand-
ling Etermediernas nyhetsspråk 2 (1981), en avhandling som i första hand har
ett diskursivt perspektiv, inte ett satsgrammatiskt som Anderssons.

Hooper & Thompson uppställer i sin artikel, som jag nedan kommer att re-
ferera, en predikatstypologi, där verb och adjektiv indelas i fem olika grupper
efter sin skiftande benägenhet att som komplement acceptera art-satser som

»genomgått rottransformationer», vilket i sin tur innebär att komplementsatsen
måste anses ha ett hävdat innehåll. Deras typologi är en vidareutveckling av
uppdelningen i faktiva och icke faktiva predikat från Kiparsky & Kiparsky
1971.

Lars-Gunnar Andersson (1975), som använder sig av Hooper & Thompsons
analys och resultat, intresserar sig för vad som konstituerar en bisats och på vil-
ket sätt en bisats skiljer sig från en huvudsats. Han sorterar i detta syfte olika
typer av satser på semantiska och syntaktiska grunder. Eftersom jag delvis
kommer till andra resultat än Andersson ska jag i senare delen av detta avsnitt
referera och diskutera den indelning han föreslår.

Allra först, innan jag nedan går närmare in på Hooper & Thompsons typo-
logi, ska jag emellertid ta upp sådana centrala begrepp som proposition, pre-

supposition, hävdad proposition och faktiva resp. icke faktiva verb till en
kortare diskussion. (Se även Jan Svenssons utmärkta sammanfattning i Eter-
mediernas nyhetsspråk 2 (1981, avsn. 2.1) av den teoretiska diskussionen
bakom dessa begrepp.)

6.5.1 Några grundläggande begrepp
Jag har redan använt begreppet proposition ett flertal gånger utan att egentligen
definiera det. På sätt och vis bör det ändå ha framgått ungefär vad jag avser
med begreppet, nämligen den del av en sats innehåll som inte markerar vilken
satstyp satsen tillhör. I den modell av satsen som jag använt ovan utgörs pro-

positionen av den information som regleras nedanför FinP. Platzacks beskriv-
ning av propositionen som en verbhandling knuten till talarens här och nu
täcker rätt bra vilken denna information är.

I Svenska Akademiens grammatik (SAG 1:214) förklaras proposition som
»den del av en sats' innehåll som inte anger vilken språkhandling det är fråga
om». Jag menar att denna beskrivning är mindre exakt än den ovan nämnda, av
två skäl. Dels vill jag gärna skilja på språkhandlingar och strukturella enheter,
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och jag tror att man i SAG i det här fallet med språkhandling egentligen menar
det som jag här kallar mening, dvs. ett grammatiskt korrelat till en språkhand-
ling. Dels förhåller det sig så att även bisatser, som inte är uttryck för självstän-
diga språkhandlingar, oftast också är bärare av information som går utöver pro-
positionens information.

Den information som utmärker en rogativ eller en kvesitiv sats, förklarade
jag ovan, är ett sätt att förhålla sig till propositionen. Den rogativa satsen t.ex.
presupponerar att innehållet i propositionen antingen gäller eller inte gäller.
Med presupponerad information avses då sådan information som förutsätts
vara sann för att ett visst uttryck ska vara meningsfullt. Presupponerad infor-
mation kan också ges av icke satsformade uttryck - i t.ex. meningen Svantes
moster är nittio år presupponeras med subjektsfrasen Svantes moster att
Svante har en moster. I detta sammanhang är jag emellertid enbart inriktad på
huruvida en viss satsintern proposition kan anses vara presupponerad eller ej.

Hooper & Thompson, som framför allt sysslar med att-satser, utgår ifrån den
definition av (logisk) presupposition som ges i Keenan 1971. Med denna de-
finition kan man testa om en bisats är presupponerad eller ej genom ett ne-

gationstest. Negationstestet fungerar däremot inte på t.ex. kvesitiva huvudsat-
ser, vilket också påpekas i Svenska Akademiens grammatik (SAG 1:212 f.).
Keenans definition lyder:

A sentence S logically presupposes a Sentence S' just in case S logically implies S'
and the negation of S, ~S, also logically implies S'. In other words, the truth of S' is
a necessary condition on the truth or falsity of S. (Keenan 1971:45)

Propositionen i en bisats kan med denna definition sägas vara presupponerad
om innehållet förutsätts vara sant oavsett om den överordnade satsen är nege-
rad eller ej. Eftersom innehållet i bisatsen i (41a-b) förutsätts vara sant och inte
i det avseendet påverkas av om matrisen innehåller en negation eller ej kan
alltså båda meningarna, enligt definitionen ovan, anses presupponera innehål-
let i bisatsen, (41c).

(41) a. Jag är förvånad över att Karin vann tävlingen.
b. Jag är inte förvånad över att Karin vann tävlingen.
c. presupposition: Karin vann tävlingen.

Alla deklarativa bisatser är emellertid som framgått inte presupponerade. Det
gäller bara bisatser som följer på vissa predikat. Sådana predikat kallas faktiva.
Deklarativa bisatser som komplement till icke faktiva predikat kan i vissa fall
uppfattas som hävdade propositioner. I så fall förutsätter inte talaren att propo-
sitionens innehåll är sant, såsom vid presupposition, utan hävdar (eller påstår)
att det är det. En hävdad bisats kan alltså sägas ha samma förhållande till pro-

positionen som en motsvarande deklarativ huvudsats. I vissa fall kan bisatser
efter icke faktiva predikat inte uppfattas som vare sig hävdade eller presuppo-
nerade. Beträffande bisatsen i (42a) nedan ligger den hävdade tolkningen när-
mast till hands, i (42b) är egentligen bara den ospecificerade tolkningen möjlig.
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Att bisatsen efter ett icke faktivt predikat som säga inte är presupponerad följer
även av negationstestet. I det negerade b-exemplet impliceras snarast att bisats-
propositionens innehåll inte gäller.
(42) a. Jag har ju sagt att Karin vann tävlingen.

b. Jag har aldrig sagt att Karin vann tävlingen.

6.5.2. Hooper & Thompsons predikatstypologi
Syftet bakom den predikatstypologi som Hooper & Thompson presenterade i
den ovan nämnda artikeln från 1973 var att frilägga de semantiska egenskaper
som styrde predikatens skiftande benägenhet att acceptera satskomplement
som, med den då gällande terminologin, genomgått rottransformationer. Med
det senare avses att satskomplementen uppvisar sådana drag som annars upp-
fattas som typiska för huvudsatser (»root sentences»).

Predikatstypologin upptar endast predikat som tar ött-satskomplement.
Dessa predikat delas av Hooper & Thompson in i fem olika klasser, varav tre
klasser rymmer icke faktiva predikat och två klasser rymmer faktiva predikat.
De icke faktiva klasserna indelas i starkt hävdande, svagt hävdande och icke
hävdande predikat (strong assertives, weak assertives resp. non-assertives),
och de faktiva klasserna utgörs av äkta faktiva och semi-faktiva predikat (true
factives resp. semi-factives). Några exempel på verb som tillhör de olika klas-
serna ges i (43).
(43) Icke faktiva predikat

A. starkt hävdande:

say, report, claim, be true, be certain, be sure, be obvious
B. svagt hävdande:

suppose, believe, think, expect, guess, it seems, it happens
C. icke hävdande:

be (un)likely, be (impossible, be (improbable, doubt, deny

Faktiva predikat

D. äkta faktiva:
regret, be sorry, be surprised, be odd, be strange, bother

E. semi-faktiva:
realize, learn, find out, discover, know, see, recognize

Som väl framgår av benämningarna kan starkt och svagt hävdande predikat ta
hävdade bisatser som komplement. Detta gäller emellertid även semi-faktiva
verb som ibland kan förlora sitt faktiva beteende. De äkta faktiva verben tar

däremot bara presupponerade, men icke hävdade, bisatser. Och de icke häv-
dande verben tar komplementsatser vars innehåll varken är hävdat eller pre-

supponerat.
Vad författarna vill visa är att bisatser som står som komplement till starkt

hävdande, svagt hävdande eller semi-faktiva predikat både kan hävdas och ge-
nomgå rottransformationer (uppvisa huvudsatsdrag), medan bisatser som utgör
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komplement till icke hävdande eller äkta faktiva predikat varken kan hävdas
eller genomgå rottransformationer.

Predikat i klass A (starkt hävdande) beskriver Hooper & Thompson som an-

föringsverb. Komplement till sådana verb är indirekta hävdade propositioner,
med vilket avses att innehållet inte nödvändigtvis är hävdat från talarens sida,
utan snarare från den citerades. Predikat i klass B (svagt hävdande) kan enligt
författarna antingen ange en mental process eller vara ett sätt att karakterisera
den hävdade proposition som uttrycks genom bisatsen. Beträffande predikaten
i klass C ges ingen särskild beskrivning utöver exemplifieringen.

Indelningen av de faktiva verben i två klasser, klass D (äkta faktiva) och
klass E (semi-faktiva) kan göras efter vissa olikheter i deras beteende. En sådan
är att semi-faktiva verb kan förlora sin faktiva egenskap i frågor och konditio-
nala bisatser, vilket inte gäller äkta faktiva verb,38 jfr skillnaden mellan förhål-
landet till innehållet i bisatsen efter ångra (äkta faktivt verb) resp. upptäcka
(semi-faktivt verb) i (44a-b).

(44) a. Om jag ångrar senare att jag inte har talat sanning ...

b. Om jag upptäcker senare att jag inte har talat sanning ...

Bisatsen i (44b) är inte presupponerad. Den är heller inte hävdad, men förfat-
tarna menar att komplement till de semi-faktiva predikaten i vissa fall också lå-
ter sig alternativt tolkas som hävdade propositioner. Följaktligen tillåts dessa
bisatser också uppvisa huvudsatsdrag.

Hooper & Thompsons artikel innehåller även en diskussion om relativsatser,
vilken jag inte ska ta upp här. Men det kan nämnas att icke-restriktiva relativ-
satser anses ha ett hävdat innehåll och restriktiva ett presupponerat. Som be-
kant tillåter dock relativsatser aldrig huvudsatsordföljd.

6.5.3 Beskrivning av huvudsatser och bisatser i Andersson 1975
Lars-Gunnar Andersson prövar i sin avhandling (Form and function of subor-
dinate clauses, 1975) om Hooper & Thompsons predikatstypologi kan tilläm-
pas också på svenska. Enligt Andersson fungerar typologin på det hela taget
även på svenska, med den modifieringen att icke negerade predikat i klass C
förs till klass B, medan negerade predikat i klass B förs till klass C. Verb som
tvivla och förneka har ett inherent negerande drag och kvarstannar i klass C.
Min uppfattning är att även negerade predikat i klass A i många fall svårligen
kan ta hävdade att-satskomplement, jfr t.ex. bedömningen av (42b) ovan.

Det är kanske viktigt att tillägga här att bedömningen av enskilda exempel
inte alltid är solklar. Naturligtvis kan alla komplementen ha vanlig bisatsord-
följd, men villigheten eller benägenheten att använda t.ex. huvudsatsordföljd

38 Denna iakttagelse tillskrivs Karttunen (1971).
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skiftar mellan olika personer och är också för den enskilde bedömaren rätt be-
roende av kontexten.39 Ett viktigt resultat är dock att deklarativa bisatser, också
i svenskan, kan förhålla sig på olika sätt till propositionen. I vissa fall är pro-

positionen hävdad, i vissa fall presupponerad, i vissa fall varken hävdad eller
presupponerad.

I Anderssons beskrivning av olika satstyper är det dock indelningen i häv-
dade och icke hävdade satser som är den intressanta. Och han betraktar alla

hävdade propositioner som påståenden, oavsett om de fungerar som självstän-
diga meningar eller uppträder i underordnad ställning:

Proposition is the semantic concept that is used to refer to the meaning of a sentence.
The meaning of a sentence is the proposition that the sentence expresses [...]. In
some contexts, the proposition is stated or asserted and in some contexts, it is not. If
the proposition of a clause is asserted, the clause is said to express a statement (or an
assertion) and if it is not, the clause is said to express a proposition. I take the terms
'assertion' and 'statement' to be synonymous. (Andersson 1975:22)

Anderssons indelning i satser som uttrycker påståenden och sådana som inte
gör det hänger samman med hans typindelning av satser efter dels en semantisk
dikotomi, dels en syntaktisk. Andersson grundfråga vad är en bisats? låter sig
nämligen inte, som vi alla vet, besvaras på ett alldeles enkelt sätt. Semantiskt
sett är, menar Andersson, alla satser som uttrycker ett påstående, en fråga eller
en uppmaning huvudsatser.

Av alla tänkbara syntaktiska definitioner på vad en bisats är stannar Anders-
son för den som innebär att en sats som inleds med en subjunktion är en bisats
(i syntaktisk mening). Detta är inte helt konfliktfritt, men Andersson påstår sig
inte bevisa att detta är den enda tänkbara eller den slutgiltigt definitiva defini-
tionen. Den definition han stannar för fungerar dock som hypotes. (Andersson
1975:48 ff.)

Vad Andersson därmed uppnår är en möjlighet att indela satser i fyra olika
typer med hjälp av de två korsande dikotomierna, den semantiska och den syn-
taktiska. De semantiska och syntaktiska indelningsgrunderna ges (i min över-
sättning) i (45) resp. (46), och de fyra satstyperna i (47). (Andersson 1975:57)

(45) - Huvudsats i semantisk mening är en sats som uttrycker ett påstående, en fråga
eller en uppmaning.

- En i semantisk mening underordnad sats är en sats som inte uttrycker ett på-
stående, en fråga eller en uppmaning.

(46) - Huvudsats i syntaktisk mening är en sats som inte inleds av en subjunktion.
- En i syntaktisk mening underordnad sats är en sats som inleds av en subjunk-

tion.

(47) Typ 1: Satser som är huvudsatser i både semantisk och syntaktisk mening.
Typ 2: Satser som är huvudsatser i syntaktisk mening, men bisatser i semantisk.
Typ 3: Satser som är huvudsatser i semantisk mening, men bisatser i syntaktisk.
Typ 4: Satser som är bisatser i både semantisk och syntaktisk mening.

39 Se SAG 4:537 ff.



144

Till typ 1 förs naturligtvis satser av det slag som är odisputabla och prototy-
piska huvudsatser. (För beskrivning och exemplifiering av de olika satstyperna
se Andersson 1975:58 ff.) Som tänkbara kandidater nämner Andersson även
de kursiverade satserna i (48a-b).

(48) a. Jag tror Blå-vitt vinner serien.
b. Jag undrar kommer du hit ikvälll

Till typ 2 räknas i första hand två varianter. Den ena utgörs av negerade ma-
trissatser före vissa typer av adverbialssatser. Tolkningen av sådana satsfog-
ningar kan vara tvetydig. Meningen i (49a) kan antingen tolkas så att Robin
inte läser lingvistik av det skälet att Chomsky är söt eller så att Robin läser ling-
vistik, fastän skälet för detta är inte att Chomsky är söt. Vid den andra tolk-
ningen har vi, menar Andersson, en huvudsats med presupponerat innehåll,
dvs. en huvudsats som inte uttrycker ett påstående. Den andra sortens typ 2-sat-
ser är s.k. frågeformade konditionalsatser, se (49b).

(49) a. Robin läser inte lingvistik därför att Chomsky är söt.
b. Vinner IFK över Blomstermåla, så går de upp i division 1.

Till typ 3 räknas s.k. hävdade bisatser: dels art-satser efter predikat som tillhör
klasserna A, B och E i Hooper & Thompsons typologi, dels vissa adverbials-
satser, som på samma sätt kan uttrycka hävdade propositioner och uppvisa
huvudsatsdrag. De senare exemplifieras i (50a). Till typ 3 räknas även icke-
restriktiva relativsatser, se (50b).

(50) a. Pelle har slutat på Volvo därför att han har aldrig riktigt känt sig hemma där.
b. Linguistic Inquiry, som är en relativt dyr tidskrift, publicerar artiklar skrivna i
Massachusetts, Connecticut, och New York.

Till typ 4 räknas art-satser efter predikat som tillhör klasserna C och D i Hoo-
per & Thompsons typologi samt restriktiva relativsatser och indirekta frågesat-
ser. De två senare exemplifieras i (51a-b).

(51) a. Den man som smög förbi här är tydligen eftersökt av polisen,
b. Jill kunde inte få reda på om Jack hade köpt äpplen.

Utöver de nämnda satstyperna urskiljer Andersson de problematiska fallen i
(52a-b). De är syntaktiskt sett bisatser men kan användas självständigt utan att
infogas i någon matris. Satser av detta slag uttrycker inte påståenden, frågor el-
ler uppmaningar, men de framträder ändå som uttryck för någon sorts språk-
handlingar.
(52) a. Om bara Blå-vitt gick upp i division 1.

b. Att du aldrig kan lära dig att lägga en hörna.

Med den modell jag tidigare skisserat i detta kapitel blir bedömningen beträf-
fande en del av exempelmeningarna ovan delvis en annan än Anderssons. Bl.a.
detta ska jag ta upp i nästa avsnitt.
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6.5.4 Kommentar till Anderssons indelning av satser

6.5.4.1 Om förhållandet mellan semantik och syntax

Andersson (1975) urskiljer två olika definitioner för att skilja mellan huvudsat-
ser och bisatser, en semantisk och en syntaktisk. Den semantiska dikotomin går
mellan satser som kan uttrycka ett påstående, en fråga eller en uppmaning och
dem som inte kan det. Med den modell för C-domänen som jag föreslagit ovan
är emellertid egenskapen att kunna uttrycka ett påstående eller en fråga i hög
grad förknippad med en specifikation i ForceP. Under förutsättning att model-
len i detta avseende fångar något reellt kan man dra följande slutsatser:
- Om en deklarativ sats uppvisar egenskaper som den endast kan få genom

specificering i ForceP, så uttrycker den också en hävdad proposition.
- Om en deklarativ eller interrogativ sats inte uttrycker en hävdad proposition

eller en fråga är den inte specificerad i ForceP.

Dessa slutsatser innebär att satser som är huvudsatser i syntaktisk mening och
bisatser i semantisk, typ 2 i Anderssons beskrivning, är en logisk omöjlighet.
Till typ 2-satser räknar Andersson bl.a. matrissatsen i (53a) då hela meningen
ges tolkningen i (53b).

(53) a. Robin läser inte lingvistik därför att Chomsky är söt.
b. tolkning: Robin läser lingvistik, fastän inte därför att Chomsky är söt (utan av

någon annan anledning).

Andersson ser i det här fallet matrisen som en egen huvudsats, och eftersom
meningen inte hävdar att Robin inte läser lingvistik, utan presupponerar att Ro-
bin läser lingvistik, så har vi alltså här, enligt Andersson, ett exempel på en hu-
vudsats med ett presupponerat innehåll. Felet med resonemanget är att huvud-
satsen inte utgörs av matrisen ensam, utan omfattar även bisatsen. Eftersom ne-

gationen står inuti matrissatsen men inte avser matrispredikatet utan den or-

saksangivande bisatsen, så måste även bisatsen vara involverad i huvudsatsen.
Vad vi har är alltså en huvudsats omfattande hela meningen som på ett ungefär
hävdar följande: orsaken till att Robin läser lingvistik är inte att Chomsky är
söt. Andersson (1975:47 f.) diskuterar även denna analys, men kommer uppen-

barligen till en annan slutsats än jag.
Till typ 2-satserna räknar Andersson också s.k. frågeformade konditional-

satser. Den strukturella likheten mellan dessa satser och direkta rogativa frågor
måste enligt mitt sätt att se saken vara ytlig. Eftersom konditionala bisatser,
oavsett form, inte uttrycker frågor kan de inte vara specificerade i ForceP, vil-
ket den direkta rogativa frågan naturligtvis är. Skillnaden mellan subjunktions-
inledda och frågeformade konditionalsatser, se (54a-b), är bara att det finita
verbet ersätter subjunktionen om i Fin9. Om man tänker sig en konditional ope-
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rator, nedan markerad [cond], i spec-FinP får man därmed strukturen i (55a-

b. [cond] Vinnerw IFK k över Blomstermåla

En annan följd av slutsatserna ovan är att deklarativa huvudsatser och deklara-
tiva bisatser med huvudsatsordföljd inte bara ska tilldelas en semantisk gemen-

skap, den att uttrycka en hävdad proposition. De har också en, med den seman-
tiska tolkningen sammanhängande, strukturell gemenskap, nämligen specifi-
kationen i ForceP.

I stället för en rent semantisk uppdelning av satserna skulle jag föredra den
strukturella indelningen av satser med specifikation i ForceP och satser utan
specifikation i ForceP. En sådan strukturell indelning har som vi sett seman-
tiska implikationer, men är inte nödvändigtvis detsamma som en semantisk in-
delning. Man kan t.ex. mena att ett hävdande predikat har förmågan att påföra
ett atf-satskomplement utan specifikation i ForceP en hävdad tolkning. Motsat-
sen gäller dock inte: en deklarativ bisats med specifikation i ForceP kan inte
fråntas den hävdade innebörden av ett faktivt predikat i den överordnade ma-
trissatsen. Sådana kombinationer brukar som vi sett uppfattas som ogramma-
tiska. Kanske borde vi säga osemantiska. Ingenting särskilt talar nämligen för
att faktiva predikat på rent strukturella grunder missgynnar att-satser med
huvudsatsordföljd som komplement. Åtminstone den delen av selektionen är,
som jag ser det, rent semantisk.

Sammanfattningsvis skulle jag till slutsatserna ovan vilja foga den följande:
- Om en deklarativ sats inte uppvisar egenskaper som den får genom specifi-

cering i ForceP, så tolkas den genom kontexten som hävdad eller icke häv-
dad, i det senare fallet eventuellt som presupponerad.

6.5.4.2 Självständiga och underordnade satser

I stället för Anderssons syntaktiska indelning i satser med resp. utan subjunk-
tion skulle jag föredra en funktionell indelning av satser i självständiga och un-

b).40

(54) a. Om IFK vinner över Blomstermåla, så går de upp i division 1.
b. Vinner IFK över Blomstermåla, så går de upp i division 1.

(55)

a. [cond] om IFK vinner över Blomstermåla

40 Jfr dock avsn. 6.8.1.
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derordnade (e.d. - se vidare nedan).41 Med en sådan indelning blir satser som
dem i (56a-b) inte något problem.

(56) a. Om bara Blå-vitt gick upp i division 1.
b. Att du aldrig kan lära dig att lägga en hörna.

Precis som Andersson skriver används naturligtvis sådana här satser som ut-
tryck för någon sorts språkhandlingar, men ingen av dem uttrycker ett på-
stående, en fråga eller en uppmaning. Enligt Anderssons definitioner borde de
dessutom vara syntaktiskt underordnade eftersom de inleds med subjunktion,
men den beskrivningen känns självfallet inte heller riktigt bra eftersom de upp-
träder självständigt och som sagt används som egna språkhandlingar.

Jag menar att satserna hellre ska beskrivas som satser utan specifikation i
ForceP som används självständigt. Att de saknar specifikation i ForceP innebär
som jag tidigare varit inne på att de inte är grammatiska korrelat till specifika
språkhandlingar. Det senare utgör dock inte något hinder för att de används
självständigt i vissa syften. Det innebär bara att de inte genom strukturen är bä-
rare av inherenta drag som korrelerar med just dessa syften. Den tolkningen är
i stället beroende av en konvention.

Satser av den typ som exemplifieras i (56a-b) brukar förknippas med opta-
tiva resp. exklamativa språkhandlingar. Men (56a) är alltså inte en optativ sats
och (56b) inte en exklamativ sats. I det förra fallet har vi i princip en vanlig
konditional bisats och i det senare en vanlig deklarativ ötr-sats. Den konditio-
nala betydelsen (a-exemplet) och möjligheten att uppfatta en att-sats som pre-
supponerad (b-exemplet) kan spela en viss roll för de respektive språkhand-
lingarna, så att konventionen att använda konditionala satser för att uttrycka
önskningar och »presupponerade» att-satser i exklamativa språkhandlingar
möjligen inte är helt godtycklig. Men en konvention är det lika fullt.

Samtidigt som satser utan specifikation i ForceP och med subjunktion kan
uppträda självständigt finns det satser med specifikation i ForceP utan sub-
junktion som kan uppträda i förhållande till en matris. Det senare gäller fram-
för allt satser som uttrycker mer eller mindre direkta citat. I regel står den an-
förda satsen i så fall före matrisen, s.k. anföringskonstruktion (SAG 4:547),
men även efterställda citat förekommer, jfr (57a-b). Vid efterställt citat brukar
matrisen i skrift, i den mån konstruktionen över huvud taget används i skrift,
avslutas med kolon, något som inte skett i Anderssons exempel i (48b) ovan.42
I båda fallen måste de huvudsatsformade citaten uppfattas som thäta-rollsinne-
havare i den överordnade satsen, men det skulle föra för långt att här utreda hur

41 Andersson överväger för övrigt liknande indelningar i sin avhandling.
42 Användning av direkt frågesats i stället för indirekt (jfr (57b) ovan) har uppmärksammats i två
artiklar av Sven Pihlström (1990,1992) i tidskriften Språkvård. Av dessa artiklar att döma förefal-
ler detta (talspråks)fenomen vara mera utbrett än jag hittills lagt märke till och förekommer uppen-
barligen även utanför typiska citatsituationer. Min bedömning av konstruktionen påverkas dock
inte av detta.
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inordningen skulle kunna tänkas se ut strukturellt. Det viktiga är, tror jag, att
den i någon mening underordnade satsen har en form som signalerar att talaren
ikläder sig en sorts ansvar för yttrandet.

(57) a. Han kommer nog, trodde hon.
b. Jag undrar: Kommer du ikvälP.

Det kan påpekas att »anföringskonstruktionen» inte bara används vid anföring,
utan förekommer vid alla typer av predikat som accepterar hävdade sats-
komplement. Ibland kan man tänka sig en alternativ konstruktion där den inle-
dande satsen i alla avseenden liknar en vanlig bisats. Regeln är att en framför-
ställd objektssats antingen har huvudsatsordföljd och saknar subjunktion eller
visar bisatsordföljd och har utsatt subjunktion, jfr (58a-b). Subjunktion före
huvudsatsordföljd resulterar däremot i en omöjlig konstruktion, (58c).

(58) a. Han hade inte stängt av spisen, upptäckte han vid hemkomsten.
b. Att han inte hade stängt av spisen upptäckte han vid hemkomsten.
c. *Att han hade inte stängt av spisen upptäckte han vid hemkomsten.

Vanligtvis står dock art-satser efter sin matris. I denna ställning kan bisatsen
alltid vara försedd med subjunktion, och detta gäller som regel om bisatsen har
huvudsatsordföljd. Om bisatsen har vanlig bisatsordföljd kan subjunktionen
ofta utelämnas. Möjligheten att ha subjunktionslös bisats tycks inte styras av

någon enskild faktor (SAG 4:536 f.), och såvitt jag förstår förekommer
subjunktionslösa bisatser efter såväl hävdande (59a) som icke hävdande (59b)
som faktiva (59c) predikat.43
(59) a. Det är klart (att) hon klarar tentan.

b. Lena hoppades (att) hon skulle träffa Sven på bussen.
c. Jag ångrar (att) jag sålde bilen.

6.6 C-domänen hos deklarativa bisatser med och utan

subjunktion
6.6.1 En analys av de deklarativa bisatserna i svenskan
Deklarativa satser i underordnad ställning kan alltså ha både huvudsatsordföljd
och vanlig bisatsordföljd. Deklarativa bisatser med huvudsatsordföljd liknar
deklarativa huvudsatser både semantiskt och strukturellt. Båda typerna ut-

43 Mest svårbedömda i detta avseende är de icke hävdande predikaten; verbet hoppades i (59b) kan
ev. uppfattas som svagt hävdande. Platzack (1998b:73 ff.) hävdar att att inte kan utelämnas i pre-

supponerade bisatser. Jag tycker att Platzack här uttalar sig för generellt och att utelämning i vissa
presupponerade satser är rätt naturlig:

(i) a. Det var ju bra (att) du klarade tentan.
b. Det var ju tråkigt (att) du missade tentan.



149

trycker hävdade propositioner, vilket sammanhänger med att båda är, med den
modell jag skissat här, specificerade i ForceP. En eventuell subjunktion i en så-
dan hävdad bisats kan inte stå i Fin9 utan måste befinna sig i en projektion
ovanför ForceP. I (60) har jag nöjt mig med att kalla denna projektion SubP där
Sub står för »subordination».

(60) SubP^
Sube ^ForceP

spec Force'
Force9 ^ ^^FinP

spec Fin'
^

Fin9 AgrsP

att

att

S

DR

FV

FV
t. k

Sk f

Det är tänkbart att en subjunktion i Sub-frasen bör förknippas med en katego-
riserande funktion, dvs. att dess uppgift är att, utöver underordningen, markera
satsens nominala eller adverbiella karaktär. Subjunktionen att har ju ett prono-
minelit ursprung. Om endast att och om ska ses som Fin9-subjunktioner kan ev.
SubP ses som den naturliga platsen för »adverbiella» subjunktioner som efter-
som, fastän och medan. Rimligtvis står att och om i sammansatta subjunktio-
ner, som därför att, trots att, även om, i komplementet till de resp. adverben
och prepositionerna. Detta komplement kan vara FinP eller SubP; det senare är
fallet då bisatsen är hävdad och har huvudsatsordföljd.

S.k. att-satser med vanlig bisatsordföljd förekommer i två varianter: med
och utan subjunktion. När subjunktionen uttrycks utgår jag ifrån att den befin-
ner sig i Fin9 - i spec-huvudrelation med en osynlig satstypsoperator i finitfra-
sens specificerare; alla satser bör vara typmarkerade, och i satser utan ForceP
är FinP enda tillgängliga fras för detta ändamål. Med denna analys kan att-sat-
ser med utsatt subjunktion rätt oproblematiskt beskrivas som i (61a) nedan.
När det gäller ört-satser utan att finns det däremot, som jag ser det, två teore-
tiska möjligheter. Antingen identifieras operatorn i spec-FinP helt kontextuellt,
ev. med en osynlig subjunktion i Fin9, eller så flyttar subjektet till spec-FinP,
där det i praktiken kan fungera som en lexikal deklarativ operator. Dessa båda
möjligheter ges i (61b-c).

(61) FinP_
spec'

Fin9 AgrsP

a. [dl att S FV

b. [dl S FV
c. S ts FV
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Pragmatiskt gör det ingen skillnad om subjektet vid utelämnat att står i FinP
eller i AgrsP. Om analysen i (64c) är att föredra framför (64b) måste framflytt-
ningen av subjektet vara av formell natur, och det finns en del empiriskt stöd
för att det förhåller sig så, t.ex. att utelämning av subjunktionen om aldrig är
möjlig, inte ens i fall då man tycker att både satsgräns och satstyp borde kunna
utläsas kontextuellt, jfr (62a-b). En förklaring skulle kunna vara att FinP inte
utan vidare kan stå helt utan lexikalt led, och framflyttning av subjektet är ju
inte möjligt i bisatser inledda med om, eftersom dessa inte är deklarativa.

(62) a. Han undrade om hon ville komma på fest.
b. *Han undrade hon ville komma på fest.

En annan intressant omständighet är att ett eller flera adverb ibland kan smyga
sig in mellan subjunktion och subjekt i en bisats, se (63a-b). I dessa fall tycks
motsvarande bisatser utan att bli ogrammatiska, även om matrispredikatet är
av det slaget att det annars tillåter <2rt-satskomplement utan subjunktion, se

(64a-b). Detta kan också ses som ett visst stöd för analysen i (61c) ovan, näm-
ligen om utelämning av subjunktion är omöjlig i konstruktioner av detta slag,
därför att adverben hindrar subjektet att flytta upp i FinP.

(63) a. Jag hade hoppats attfortfarande någon skulle ha sitt förstånd i behåll.
b. Det är tråkigt att inte också du kan få del i framgången.

(64) a. *Jag hade hoppats fortfarande någon skulle ha sittförstånd i behåll.
b. *Det är tråkigt inte också du kan få del i framgången.

Om en adverbiell subjunktion, t.ex. eftersom, inte befinner sig i Fin5 utan kan
antas stå i Sub5 och bisatsen ändå uppvisar vanlig bisatsordföljd måste man
dock räkna med att FinP kan stå utan lexikalt element. Det går nämligen ofta
utmärkt att foga in ett adverb före subjektet även i bisatser av detta slag. Så har
skett i (65). Om subjunktionen eftersom i denna sats står i Sub5 får vi strukturen
i (66).

(65) Eftersom inte vi hade sett Olle bad vi Birgitta säga till honom.

(66) ^,SubP_^
Sub2 ^,FinP^^

spec
Fin2

/ NegP^^
spec IP

eftersom [d] 0 mte vi hade sett Olle

Analysen i (66) talar nu inte nödvändigtvis emot (61c) och för (61b). I (66)
finns det, till skillnad från vad som gäller i (61b), ett lexikalt led inom C-do-
mänen, genom vilket man kan tänka sig att bisatsens deklarativa karaktär tol-
kas, och formellt även satstypsoperatorn i FinP. Jag föreställer mig alltså möj-
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ligheten att satstyp kan identifieras formellt genom ett relevant element i C-do-
mänen, men att ett sådant inte alltid måste återfinnas just i finitfrasen. I prakti-
ken har jag beträffande icke subjektsinledda kvesitiva bisatser redan utgått
ifrån att det förhåller sig på det viset, jfr (35c), och jag låter antagandet stå kvar
som en hypotes inför fortsättningen.

Också en del deklarativa bisatser har, i likhet med de kvesitiva bisatserna,
satsbas. Som tidigare utgår jag ifrån att dessa satsbaser, synliga som osynliga,
befinner sig i en särskild fras ovanför FinP. När det gäller komparativa kontex-
ter föreslog jag ovan en speciell komparativprojektion, CmpP, som kan tänkas
fungera också i t.ex. komparativa satsförkortningar. De komparativa partik-
larna som och än skulle då stå i Cmpe och den osynliga sats-basen i spec-

CmpP. I en vanlig komparativ bisats får man räkna med att CmpP tar en FinP
som komplement, och strukturen kan därmed ges i (67).

(67) CmpP^
spec^" Cmp'

Cmp-^ FinP
spec Fin'

Fin9 IP

Op; som [d] 0 S FV t;

Icke komparativa bisatser kan naturligtvis inte beskrivas med hjälp av en
CmpP. Med utgångspunkt i de kvesitiva bisatserna införde jag ovan en XP för
satsbaser i bisatser, vars karaktär jag har lovat att återkomma till i nästa kapitel.
Strukturellt sett gör det ingen skillnad om CmpP i (67) ersätts med XP.

6.6.2 Vad är en subjunktion?
Om man ser på de föreslagna analyserna av olika bisatser så här långt kan man
konstatera att subjunktioner inte framstår som en rakt igenom homogen ord-
klass. Inte ens den bisatsinledande egenskapen är fullt entydig hos alla sub-
junktioner eftersom de komparativa som och än också förekommer i andra
konstruktioner än i bisatser.

Jag har i praktiken i detta avsnitt utgått ifrån att endast att och om kan för-
knippas med finitfrasen. Subjunktionen att anger att en bisats är deklarativ och
används obligatoriskt om det inte framgår på annat sätt att satsen är just dekla-
rativ, t.ex. genom att en annan subjunktion högre upp i strukturen förutsätter
en deklarativ tolkning. I subjunktionslösa art-satser är det tänkbart att subjektet
måste flytta till spec-FinP därför att C-domänen ev. kräver ett lexikalt element.
Att subjunktioner som eftersom bör stå ovanför FinP motiveras av att de bär en
betydelse som går utöver informationen att satsen är deklarativ.
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Man kan tolka mig så att man genom finitfrasen endast urskiljer olika över-
gripande sätt att förhålla sig till propositionen, där det deklarativa förhållnings-
sättet står i opposition till det som gäller i bisatser där propositionens innehåll
ska framställas som ovisst eller hypotetiskt. Information som går utöver det
deklarativa ges alltså utanför FinP. De adverbiella subjunktionerna ger då in-
formation dels om hur innehållet i propositionen ska uppfattas i relation till
verbhandlingen i matrissatsen (t.ex. som orsak, följd eller avsikt), dels om att
bisatsen är just adverbiell.

Vissa subjunktioner ser således ut att också bära inherent kategoriserande
information. Det kan också gälla att som har ett pronominellt ursprung och an-
vänds i nominala bisatser. Det kan däremot inte gälla om som kan användas i
både de nominala rogativa bisatserna och i de adverbiella konditionala bisat-
serna. Denna subjunktion kan endast förknippas med sin uppgift i finitfrasen:
att markera att propositionens innehåll är ovisst eller hypotetiskt.

De båda varianterna av som bär inte information om vare sig det ena eller
andra slaget. Komparativt som förekommer i de adverbiella komparativsat-
serna, medan icke-komparativt som förekommer både i attributiva relativsatser
och i nominala kvesitiva satser. De två förra är deklarativa till sin natur, de kve-
sitiva satserna inte. Jag får naturligtvis anledning att återkomma till som i nästa
kapitel.

6.7 Några principiella frågor
Jag ska innan jag går vidare med en diskussion om satser som inte är vare sig
deklarativa eller interrogativa ta upp några frågor som egentligen aktualisera-
des redan genom Platzacks förslag beträffande C-domänen (se avsn. 6.2.2.3-
4), men som jag hittills låtit hänga en aning i luften. Dessa frågor är: Varför
flyttar det finita verbet i V2-språken till C-domänen bara i huvudsatser och inte
i bisatser? Bör man räkna med ett filter mot dubbelfyllda fraser? Bör man räkna
med en speciell fras ovanför subjektsfrasen (AgrsP) som konstituerar proposi-
tionen?

6.7.1 Varför flyttar inte det finita verbet till C-domänen i V2-
språkens bisatser?
Den egenskap som V2-språken har gemensam är att det finita verbet normalt
står på andra plats i deklarativa och kvesitiva huvudsatser, på första plats i ro-

gativa frågor. Jag har utgått ifrån att detta beror på ett starkt särdrag i finitfrasen
som checkas antingen genom att det finita verbet flyttar till FinQ - konsekvent
så i de skandinaviska språken - eller genom ställföreträdande checkning med
hjälp av subjektet om detta passerar FinP på sin väg till ForceP. Den alternativa
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strategin tillämpas i subjektsinledda huvudsatser i de västgermanska V2-språ-
ken och kräver att subjektet först stått i spec-huvudrelation med ett kongrue-
rande verb i AgrsP. Ett intressant faktum är att V2-regeln inte gäller bisatserna
i V2-språken. Man kan fråga sig varför.

Platzack (1998b) karakteriserar FinP som den fras som etablerar propositio-
nen. Detta sker genom att båda nexusleden, dvs. subjektet och det finita verbet,
flyttar till FinP, vilket sker i synlig syntax i bl.a. svenskan som har såväl starkt
EPP (subjektstvång) som V2. Men, som sagt, för det finita verbets räkning gäl-
ler detta endast i huvudsatser. I bisatser, menar Platzack, kan finitheten tolkas
i relation till matrissatsens finithet. Detta innebär, som jag förstår det, att bisat-
sen inte självständigt uttrycker en egen proposition. Jag känner mig inte helt
tillfreds med en sådan lösning utan vill gärna se en annan förklaring till att
V2-regeln gäller huvudsatser men inte bisatser.

Jag föredrar ett synsätt som innebär att propositionen etableras på samma
sätt i huvudsatser och bisatser. Med en sådan utgångspunkt bör skillnader
mellan huvudsatser och bisatser hänga samman med egenskaper som ligger
»utanpå» satsens propositionella kärna, vilket också innebär att den fras som

rymmer framflyttade finita verb i huvudsatser men företrädesvis subjunktioner
i bisatser bör vara propositionsextern. Detta antagande är än mer logiskt om
man, som jag gör här, utgår ifrån att frasen inte bara kan rymma en neutral sub-
junktion som att, utan även en icke neutral subjunktion som om.

Jag tänker mig i stället att FinP är en projektion som reglerar talarens sätt att
förhålla sig till propositionen i ett par olika avseenden. I bisatser är det här sat-
sens grundläggande satstyp uttrycks, något som kan beskrivas som ett visst sätt
att förhålla sig till propositionens sanningsvärde. Med en rogativ sats t.ex. ut-
trycker talaren en markerad ovisshet beträffande sanningsvärdet i propositio-
nen. Denna hållning kan framför allt ses i kontrast till möjligheten för talaren
att, med en deklarativ bisats, förhålla sig helt neutral visavi propositionen.44
Det som särskilt utmärker kvesitiva satser är att talaren uttrycker ovisshet be-
träffande referensen hos en av satsens konstituenter.45

Formellt regleras satstypstillhörigheten i FinP:s specificerare, trots att sub-
junktioner som att och om antas stå i huvudposition. Jag har utgått ifrån att de
står i spec-huvudrelation med olika satstypsoperatorer. Men vidare kan en sub-
junktion i denna position blockera dels framflyttning av det finita verbet, dels
aktivering av ForceP.

44 I en deklarativ huvudsats kvarstår inte den neutrala hållningen. Tvärtom hävdar talaren med en
deklarativ huvudsats att innehållet i propositionen är sant. Detta bör emellertid mera ses som en
skillnad mellan deklarativa huvudsatser och bisatser än som en skillnad mellan grundläggande
satstyper.
45 När subjunktioner av om- och att-typ förekommer samtidigt måste den senare och neutrala san-
nolikt att uppfattas som rent pleonastisk och om som den som bestämmer satsens kvalitet, därav
ordningsföljden. Kombinationen av frågefras + of+ dat som i det holländska exemplet i (3b) är en
mer konfunderande. Subjunktionen ofkan knappast ha samma funktion här som i rogativa bisatser.
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I huvudsatser måste ForceP vara aktiv och Fin9 får inte vara blockerad. I va-

rierande grad, olika i olika språk, kräver en aktiv ForceP synlig checkning av
ett »verbalt» drag i finitfrasen. Jag menar att det drag som checkas hör samman
med verbets modalitet, sådan den kommer till uttryck i modusdistinktioner el-
ler genom lexikal, inherent modalitet. I ett språk som tillämpar modusböjning
brukar man ha tillgång till ett omärkt modus, indikativ, för utsagor och frågor
om något vi kan kalla den faktiska världen och ett (eller flera) modus, t.ex. kon-
junktiv, för utsagor och frågor om en, låt oss säga, hypotetisk värld. I ett språk
utan levande konjunktiv brukar modala hjälpverb svara för liknande uppgifter.

Ett särskilt empiriskt argument för att det är just den modala sidan av det fi-
nita verbet, och inte t.ex. den temporala, som checkas vid V2-ordföljd är möj-
ligheten att ersätta finitet i Fin9 med det modala adverbet kanske. Precis som
andra satsadverb kan kanske stå på satsadverbialens plats, dvs. i huvudsats ef-
ter det finita verbet, jfr (68a), men kanske kan också ta det finita verbets mer

framskjutna position, varvid det finita verbet självt kvarstår i VP, jfr (68b).
(68) a. Han har kanske aldrig läst en bok i hela sitt liv.

b. Han kanske aldrig har läst en bok i hela sitt liv.

Att just adverbet kanske har denna möjlighet hänger sannolikt samman dels
med dess verbala ursprung (dvs. verbfrasen 'kan ske'), dels med dess bety-
delse. Talaren markerar med kanske att innehållet i propositionen eventuellt är
sant (i den ena eller andra världen).

Med verbets modus eller modalitet kan talaren således markera om satsen

handlar om den faktiska världen eller om en hypotetisk värld. Detta sätt att för-
hålla sig till propositionen, som alltså regleras i FinP:s huvudposition, kan
kombineras med de olika förhållningssätt som leder till de olika satstyper jag
talat om ovan och som regleras i samma fras specificerare. Den underliggande
verbhandlingen i deklarativa, rogativa och kvesitiva satser kan alla förläggas i
såväl den faktiska världen som i någon hypotetisk värld.

Denna kombinationsmöjlighet gäller både huvudsatser och bisatser, men det
är endast i de förra som det tycks föreligga krav på checkning av det verbburna
modala draget i finitfrasen, och man kan fråga varför. Rent allmänt, och med
stöd i empirin, kan vi konstatera att det bör föreligga en sorts beroendeför-
hållande mellan ForceP och finitfrasen. Satstypsdrag kan uttryckas i båda fra-
serna och i detta avseende får den ena inte motsäga den andra. Man kan också
ana en tendens i olika språk att (i rätt hög grad) göra synlig skillnad mellan hu-
vudsatser och bisatser. Bl.a. den generella finitframflyttningen i V2-språken
och den partiella finitframflyttningen i en rad andra språk (i synnerhet gäller
det kvesitiva huvudsatser) pekar åt det hållet. Detta kan tolkas så att en aktiv
(alternativt lexikaliserad) ForceP utlöser vissa formella krav på finitfrasen.

Samtidigt kvarstår frågan om det finns något »sakligt» skäl att kräva check-
ning av den verbburna modaliteten i huvudsatser men inte i bisatser. Ett sådant
skäl är kanske att huvudsatser uttrycker påståenden och frågor och att påståen-
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den och frågor inte kan värderas om det inte står klart huruvida de avser den
faktiska världen eller en hypotetisk. Om man inte vet hur ett uttalande ska tol-
kas i detta avseende kan man inte bedöma det som sant eller falskt (i händelse
av påstående) eller besvara det (i händelse av en fråga). Att de formella kraven
är lägre på bisatser kan då eventuellt ses i relation till att underordnade dekla-
rativa satser i regel inte ska uppfattas som påståenden, och s.k. indirekta frågor
inte ska besvaras.

Hur det härmed förhåller sig i detalj lämnar jag öppet, men slutsatsen att det
är verbets modalitet som orsakar attraktionen till C-domänen kvarstår. För-

utom den verbburna modaliteten, som placerar verbhandlingen i den faktiska
världen eller i en hypotetisk värld, kan även talarens hållning till propositio-
nens sanningsvärde, den egenskap som skiljer olika grundläggande satstyper,
betraktas som en utslag av modalitet. Att båda delarna regleras i samma fras
tyder på att denna fras kan tolkas som en »satsmodal» fras.

6.7.2 Ett filter mot dubbeifyllda fraser?

Frågan om en enskild fras kan ha synliga led i både specificerare och huvud har
jag hittills låtit bero. Jag har låtit min modell växa fram utan ett explicit ställ-
ningstagande på denna punkt. I de satser jag hittills försökt beskriva är det
emellertid slående att synliga led i både specificerare och huvud inte förekom-
mer, utom i kvesitiva bisatser som inleds med subjekt, vilket följs av som, jfr
(35b) ovan. Däremot förekommer fraser som inte har synlig representation i
någon av sina positioner.

Detta innebär att min modell som den utvecklats här inte kan förenas med

ett synlighetsvillkor av det stränga slag som Platzack (1998b) förespråkar.
Ändå tycker jag att det empiriska talar för åtminstone ett villkorligt filter mot
dubbelfyllda fraser, och även från teoretisk synpunkt är tanken attraktiv. Dels
skulle den kunna vara ett uttryck för en sorts derivationsekonomi, dels skulle
ett filter av detta slag kunna utgöra en restriktion som underlättade avkod-
ningen (om man exempelvis kan utgå ifrån att synliga satskonstituenter som

bygger på lexikala kategorier, t.ex. verb och subjekt, inte befinner sig i samma
fras vid realiseringspunkten).

Ett generellt svar på frågan om ett filter mot dubbeifyllda fraser är nu inte av
alldeles avgörande betydelse i denna studie. Men om det föreligger restriktio-
ner mot fonologiska särdrag i både specificerare och huvud i samma projek-
tion, så finns det anledning att ta ställning till huruvida ett frågeord och som
kan stå i samma fras eller ej. Är alltså (35b) en korrekt beskrivning av sub-
jektsvarianten av den kvesitiva bisatsen eller finns det anledning till juste-
ringar? Något som faktiskt talar för att beskrivningen är principiellt riktig och
att det ändå kan föreligga en sorts spärr av det slag som diskuteras här är att
som är ogrammatiskt tillsammans med relativa pronomen. Det senare tyder på
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någon form av utsorteringsmekanism, som sannolikt avser element vilka kon-
kurrerar om plats i samma fras.

Den centrala frågan i detta sammanhang är i så fall vad det är som spärrar
bruket av som i pronomenrelativer, men inte som tillsammans med interroga-
tiva satsbaser. Detta får jag återkomma till i nästa kapitel. Jag avstår här från
att formulera någon egen variant av ett filter mot dubbelfyllda fraser, även om

jag lutar åt att det vore möjligt. En del tyder emellertid på att ett sådant filter
måste villkoras på ett sätt som det skulle föra för långt att utreda här. (Till skill-
nad mot Platzack (1998b) skulle jag däremot helst se att principen inte var be-
gränsad till C-domänen, utan generell i den bemärkelsen att den var verksam i
hela strukturen.)46

6.7.3 Finns det en särskild propositionsfras?
En skillnad mellan Platzacks (1998b) satsmodell och min såsom jag framställt
den ovan är, som framgått, att Platzack låter finitfrasen konstituera propositio-
nen, medan jag har tänkt mig att finitfrasen reglerar information som ligger
utanpå propositionen, och propositionen har kort och gott hittills sammanfat-
tats under AgrsP. Eftersom jag nu emellertid förknippar sådan information som

regleras i finitfrasen med något som kanske kan kallas satsmodalitet, så kan
man naturligtvis fundera över om projektionen har en adekvat benämning.
Man kan också fundera över om finitheten faktiskt inte har en roll i skapandet
av propositionen, i enlighet med Platzacks utgångspunkt.

Beträffande den första frågan är jag beredd att försvara uppfattningen att det
rör sig om en finitfras. Det är en fras som, förutom subjunktionerna att och om,
inte tycks acceptera andra satsled än subjekt och finita verb. Men uppenbarli-
gen är det en finitfras med modala förtecken. Å andra sidan ligger det en hel
del i Platzacks beskrivning att en proposition skapas genom att verbhandlingen
knyts till talarens här och nu, och eftersom det är med ett finit tempus som en

verbhandling förankras i talögonblicket, så bör ju finithetens temporala sida
vara fundamental i etablerandet av en proposition.47

Att finitheten har både en temporal och en modal sida kan som jag ser det
också motivera en klyvning av finitfrasen i två, vilket skulle innebära att det
emellan subjektsfrasen, AgrsP, och den modala finitfrasen, hädanefter FinMP,
ligger en temporal finitfras, FinTP, med en propositionsetablerande funktion,

46 Ett filter mot dubbeifyllda fraser kan sannolikt bara formuleras om man arbetar med en modell
som tillåter en uppspjälkning av strukturen i stil med vad jag tillämpar här. Om man i stället före-
drar en kompaktare satsmodell måste kanske de restriktioner som en sådan regel skulle fånga for-
muleras på något annat sätt.
471 detta avseende skiljer sig Platzacks och min uppfattning om hur propositionen ska definieras
från den beskrivning som ges i Svenska Akademiens grammatik. Här sägs ett objekt med infinitiv,
dvs. en icke finit konstruktion, bygga på samma proposition som ett antal finita satser med samma
verb, subjekt och objekt. (SAG 1:214.)
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se (69). Det skulle i så fall innebära att satsstrukturen erbjöd tre fraser som alla
tre var inriktade på subjekt och finita verb. Det logiska är då att endast sub-
jektskongruerande verb kan attraheras till AgrsP, endast verb i finita tempus
kan attraheras till FinTP och endast modalt markerade verb till FinMP.

(69) FinMP^^
FinTP-__^

AgrsP

Under förutsättning att man ska räkna med ett filter mot dubbelfyllda fraser
innebär modellen i (69) var sin plats åt subjekt och finit verb i språk som inte
tycks flytta vare sig subjekt eller verb upp i FinMP.48 Men kan man också rent
teoretiskt motivera behovet av tre fraser som alla är inriktade på subjekt och
finita verb?

Jag ska inte här ytterligare motivera behovet av den översta satstypsregle-
rande projektionen, utan diskutera det eventuella behovet av både AgrsP och
en särskild propositionsetablerande projektion, FinTP. Jag menar att det finns
ganska starka skäl att förutsätta båda dessa fraser, om man nämligen tänker sig
att det är i propositionsfrasen som satsens nexusförhållande etableras (jfr Plat-
zack 1998b), medan AgrsP attraherar subjektet endast i dess funktion som ar-

gument med thäta-roll, bland andra argument med thäta-roll. I normalfallet
kommer satsens mest »prominenta» satsled att förknippas med båda funktio-
nerna, subjektsfunktionen och den propositionsetablerande nexusfunktionen,
men det måste inte vara så.

Varje sats bör aktivera lika många argumentskontrollerande fraser som pre-
dikatet delar ut thätaroller. En sats som byggs upp kring ett vanligt transitivt
verb bör i normalfallet ha både en subjektsfras, AgrsP, och en objektsfras,
AgroP (jfr kap. 5). Om verbet är bitransitivt kan man räkna med ytterligare en
thätarollsfras för det indirekta objektet, en AgrioP. Det är dock inte självklart
att ett predikat som bara delar ut en thätaroll aktiverar just subjektsfrasen. Och
man kan hävda att passiverade intransitiva verb inte delar ut någon thätaroll
alls. Sådana konstruktioner gör behovet av en propositionsetablerande projek-
tion tydligare.

Jag ska illustrera resonemanget med nedanstående tyska exempel. Verbet
helfen 'hjälpa' tar sitt objekt i dativ, (70a). Om satsen passiveras försvinner,
som alltid, det argument som utgör subjekt i den aktiva satsen. Men i det här
fallet övertar inte det resterande argumentet subjektsfunktionen, såsom van-

ligtvis inträffar vid passivering. Det kvarstår i dativ och det finita verbet kon-
gruensböjs inte i enlighet med detta satsens enda argument, (70b). Den natur-
ligaste analysen i det här fallet är att det resterande argumentet helt enkelt har
kvar samma funktion som det hade i den aktiva satsen.

48 Detta torde gälla många europeiska språk utanför den germanska sfären.
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(70) a. Sie hat den Kindern geholfen. 'Hon har hjälpt barnen.'
hon har barnen DAT hjälpt

b. Den Kindern wurde geholfen. 'Barnen blev hjälpta.'
barnen DAT. blev-3s. hjälpt(a)

Jag menar att strukturen för en sats som (70b) saknar AgrsP. Däremot bör den
naturligtvis mobilisera någon annan argumentprojektion för kontroll av det
kvarvarande argumentet (den Kindern). Detta argument kan emellertid inte in-
träda i nexusrelation med det finita verbet. Men om propositionen, och nexus,
inte är direkt beroende av AgrsP utan uttrycks i FinTP uppstår inget problem.
Avsaknaden av synligt subjekt kan enkelt förklaras med att spec-FinTP inte
måste lexikaliseras i synlig syntax i tyskan.

I svenskan tycks dock FinTP ha ett starkt funktionellt drag. I de flesta fall
checkas frasen genom att det vanliga subjektet flyttar dit, men under vissa
förutsättningar kan ett verbs enda referentiella argument tillåtas kvarstå i VP
vid realiseringspunkten (det står då efter eventuella infinita verb). I dessa fall
lexikaliseras i stället spec-FinTP med ett formellt subjekt. Detta gäller t.ex. i
existentialsatser, se (71a-b).

(71) a. Det har kommit ett paket med posten.
b. Har det kommit ett paket med posten?

Med den här analysen blir det formella subjektet subjekt i den meningen att det
tar subjektets funktion som nexusled; som framgår av (71 a-b) kan det precis
som vanliga subjekt också stå både före och efter det finita verbet. Men det be-
höver inte, under förutsättning att vi räknar med en FinTP-fras, frånta det egent-
liga subjektet dess argumentskap genom att ockupera AgrsP.

Med den passiva meningen i (70b) och existentialsatserna i (71a-b) har jag
velat visa att det finns finita satser, vilka måste förutsättas bygga på en propo-
sition, men som inte är beroende av ett subjekt i AgrsP. Detta talar mycket
starkt för en särskild propositionsetablerande projektion, här identifierad som
FinTP, ovanför subjektsfrasen. Ett sätt att tolka subjektets roll i denna fras är att
tilldela det en roll som »propositionsbas». Denna funktion kan beskrivas unge-
fär på samma sätt som man traditionellt ofta beskrivit subjekt, nämligen som
det led som predikatet handlar om.49 Det som utmärker existentialsatser och en
del andra konstruktioner med icke referentiella nexussubjekt är just att de kan
anses sakna propositionsbas i denna mening.

En analys med tillgång till båda fraserna AgrsP och FinTP har också en be-
tydande förklaringskraft när det gäller skillnader i olika (germanska) språks
benägenhet att utelämna (ha osynliga) subjekt av olika typer.50 Förutom »van-

491 Svenska Akademiens grammatik används en liknande term, predikationsbas, som dock har vi-
dare tillämpning än min term propositionsbas och inte reserveras för finita konstruktioner (SAG 1:
210).
50 Frågor runt synliga och osynliga icke referentiella subjekt i de germanska språken har ägnats
ganska mycket uppmärksamhet i den generativa forskningen, framför allt under GB-tiden. Ett



159

liga» referentiella subjekt och formella subjekt förekommer en tredje sorts sub-
jekt: opersonliga subjekt som står t.ex. tillsammans med väderverb. Både for-
mella subjekt och opersonliga subjekt är icke-referentiella, men medan de for-
mella subjekten kan uppfattas som rena platshållare, så fungerar de opersonliga
subjekten också som ställföreträdande argument.51 Ett opersonligt verb, t.ex.
blåsa, kan nämligen förutsättas dela ut en thätaroll och således ta ett argument.
Antingen kan argumentet vara referentiellt som i (72a) eller icke-referentiellt
som i (72b).

(72) a. Vinden blåser.
b. Det blåser.

Av jämförelsen mellan (72a) och (72b) framgår att det opersonliga subjektet är
ett ställföreträdande argument. Det innebär att vi kan anta att det genereras i
AgrsP, alltså inte i FinTP, fastän det naturligtvis också kan flytta till spec-FinTP
och fungera som nexuspartner till det finita verbet, något som bör ske synligt i
t.ex. svenskan.

I svenskan och norskan har de båda icke-referentiella subjekten samma
form, det, medan formella och opersonliga subjekt har olika form i danskan,
holländskan och engelskan: der, er, there resp. det, het, it. Att det formella sub-
jektet i de senare språken har en icke nominal form kan tyda på att det genere-
ras i en adjungerad position till AgrsP - kanske som ett sätt att uppskjuta
checkning av (det egentliga) subjektet till osynlig syntax trots att det relevanta
särdraget i subjektsfrasen egentligen är starkt. Även om så skulle vara fallet
finns det dock inget som hindrar att det formella subjektet även i dessa språk
ändå kan ha en uppgift i FinTP. Så tycks åtminstone vara fallet om det egentliga
subjektet står som fundament i ForceP, och därmed faktiskt bör ha checkats i
AgrsP på vägen, se (73a-b).

(73) a. Hvor mange kom der til festen?
b. How many were there at the party?

Som jag redan framhållit förefaller tyskan däremot klara sig utan synlig check-
ning av spec-FinTP. Tyskan utmärker sig däremot genom stark »thätarollskon-
troll» när det gäller alla argument. Både subjekt och objekt flyttar redan i synlig
syntax upp i I-domänen. Det innebär att om ett predikat aktiverar AgrsP, så
måste ett subjekt lexikalisera spec-AgrsP. Resultatet bör då bli att tyskan ska

pionjärarbete är en komparativ studie av Christer Platzack från 1983 om existentialsatser i svenska,
engelska, tyska och isländska, och den mest utförliga studien är väl Cecilia Falks avhandling
Non-Referential Subjects in the History of Swedish från 1993 som behandlar olika typer av
icke-referentiella subjekt (och om utvecklingen i svenskan mot ett allt fastare krav på utsatt subjekt
i alla satser). Konstruktioner med formella och opersonliga subjekt i de germanska språken är alltså
väl beskrivna vid det här laget. Emellertid menar jag att den generativa modellen hittills inte gett
en tillfredsställande förklaring t.ex. beträffande den skillnad mellan isländska och tyska som jag
tar upp nedan.
51 I t.ex. Falk 1993 benämns typerna expletives resp. quasi-arguments.
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ha synliga opersonliga subjekt, även om den inte har synliga formella subjekt.
Så förhåller det sig också. Pronomenet es kan inleda både existentialkonstruk-
tioner och opersonliga konstruktioner, (74a-b), men bara i den senare typen
kan es stå efter det finita verbet, (75a-b), och således betraktas som nexusled.

(74) a. Es sitzen zwei Vögel aufdem Dach. 'Det sitter två fåglar på taket.'
b. Es regnet. 'Det regnar.'

(75) a. Sitzen (*£.s) zwei Vögel aufdem Dachl
b. Regnet es?

Med den satsmodell jag laborerat med här bör es i (74a) kunna beskrivas som
en synlig deklarativ meningstypsoperator (eller som ett formellt fundament),
medan es i (74b) och (75b) i alla avseenden fungerar som subjekt.

På isländska används varken formella eller opersonliga subjekt. Pronomenet
paÖ kan inleda både existentialsatser och opersonliga konstruktioner, (76a-b),
men det kan inte stå i någon av subjektspositionerna efter det finita verbet,
(77a-b).

(76) a. PaÖ eru mys ibaökerinu. 'Det är möss i badkaret.'
b. PaÖ rigndi igcer. 'Det regnade igår.'

(77) a. Eru (*fraÖ) mys i baökerinu?
b. Rigndi (*paÖ) i gcer?

Till skillnad från vad som gäller i tyskan kan man anta att det finita verbet i is-
ländskan attraheras till Agrs2 i synlig syntax (- skillnaden framgår vid jämfö-
relse av det finita verbets position i bisatser i de båda språken). Och om AgrsP
ändå lexikaliseras med ett finit verb (med »neutral» subjektskongruens) är det
rätt naturligt att språket inte genererar ett betydelsetomt opersonligt subjekt i
samma fras, i synnerhet inte om det finns ett filter mot dubbelfyllda fraser. Av-
saknaden av formella subjekt kan antingen bero på att det finita verbet också
kan checka FinTP-funktionen genom att flytta upp i denna fras eller på att de
funktionella dragen i propositionsfrasen är svaga.

Sammanfattningsvis menar jag att mycket talar för att satsstrukturen bör
innefatta en särskild propositionsetablerande fras, här kallad FinTP. Det är i
denna fras som en nexusrelation mellan subjektet och det finita verbet upprät-
tas. Ett subjekt i spec-FinTP uppfattas som propositionsbas. Om verbet ingår
nexusrelation med ett formellt eller ett opersonligt subjekt måste satsen anses
sakna propositionsbas.

6.8 Konditionala satser, imperativer och andra icke
deklarativa och icke interrogativa satser
Utmärkande för deklarativa, rogativa och kvesitiva satser är att de förekommer
både som huvudsatser och som bisatser, och jag har ovan uppehållit mig en hel
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del vid vad detta innebär. Jag ska nu slutligen pröva den modell som utkristal-
liserat sig ovan på satser som varken kan beskrivas som deklarativa eller inter-
rogativa. Av dessa finns det en typ som bara fungerar i underordnad ställning,
nämligen konditionalsatserna. Det finns också satstyper som bara förekommer
som huvudsatser. I första hand gäller det imperativerna, men även ett par andra
typer förekommer.

6.8.1 Konditionala satser

Jag har redan varit inne något på de konditionala bisatserna. De förekommer i
två varianter, subjunktionsinledda och frågeformade. Eftersom de inte ut-
trycker självständiga språkhandlingar saknar de ForceP, och jag har ovan, jfr
(55a-b), förutsatt att de normalt har en konditional operator i finitfrasen, dvs.
numera FinMP, och subjunktionen om alternativt det finita verbet i FinM9, se

(78a-b).

(78) FinMP_^
spec^ ^FinM'-^

FinM3 FinyP

a. [cond]
b. [cond]

om

FV
S FV

Stv

Strukturen i (78) bör nu ses som en sanning med modifikation. Det är inte helt
okomplicerat att precisera vad den konditionala operatorn här kan tänkas stå
för. Jag menar att den operator som står i FinMP i själva verket bör vara identisk
med operatorn i samma position i rogativa satser - jag behåller beteckningen
[q] för denna operator - och att själva villkorligheten snarast kan tänkas ut-
tryckas t.ex. i en SubP ovanför FinMP. Det är möjligt att en subjunktion som
såvida kan lexikalisera en sådan fras, men i konditionala bisatser som inleds
med om eller det finita verbet som första synliga led måste man tänka sig att
frasen endast rymmer en osynlig operator, vilken i så fall får identifieras kon-
textuellt. I (79a-b) nedan använder jag beteckningen [cond] för denna opera-
tor.

(79) SubP
spec ^Sub'-^

SubQ FinMP.
^spec^ ~~~~~ FinM'

FinM9"^ FinTP

a. [cond] [q] om S FV
b. [cond] [q] FV S tv
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En grammatisk egenskap som konditionala och rogativa satser har gemensam
är polaritet. Polaritet märks t.ex. genom att vissa ord, s.k. polaritetsord, endast
används i polära kontexter, men ger upphov till ogrammatiska konstruktioner
i icke polära kontexter. Ett typiskt sådant polaritetsord är någonsin, vilket
fungerar utmärkt i den rogativa bisatsen i (80a) nedan och i den konditionala i
(80b) men däremot inte i den deklarativa bisatsen i (80c).

(80) a. Jag undrar om han någonsin har varit kär.
b. Om han någonsin har varit kär så syns det i alla fall inte på honom.
c. Jag tror att han faktiskt någon gångInågonsiri) har varit kär.

Det kunde nu ligga nära till hands att tro att polaritet utlöses av subjunktionen
om eller av den satstypsoperator [q] som jag låter denna subjunktion stå i
spec-huvudrelation med och kanske omvänt att subjunktionen att eller en
deklarativ operator blockerar polaritetsegenskapen. Så är dock inte fallet. Po-
laritetsord kan, för det första, förekomma även i deklarativa satser, vilket fram-
går av (81a-c) nedan.

(81) a. Jag är säker på att han aldrig någonsin har varit kär.
b. Jag tror inte att han någonsin har varit kär.
c. Hon var den vackraste flicka som han någonsin varit kär i.

Men lika värt att notera är att subjunktionen om inte automatiskt utlöser en po-

laritetstolkning av satsen, vilket framgår av den hypotetiska jämförelsen i (82).
I satser av detta slag används om bara för att markera det ovissa eller hypote-
tiska i utsagan.

(82) Det ser ut som om han trots allt någon gång/(*någonsin) har varit kär.

Det är alltså lite oklart hur polaritet regleras formellt i rogativa och konditio-
nala satser. När det gäller de deklarativa satserna i (81a-c) däremot kan pola-
riteten direkt kopplas till de negerande adverben resp. superlativen i relativsat-
sens korrelat. Som synes kan det polaritetsutlösande elementet stå både bi-
satsinternt som i a-exemplet och bisatsexternt som i b- och c-exemplet.

Liksom beträffande deklarativa, rogativa och kvesitiva satser kan de kondi-
tionala satserna avse den faktiska världen eller en hypotetisk. Man kan tala om
faktiska villkor och hypotetiska villkor. Intressant nog används de finita tern-
pusformerna i konditionala satser egentligen inte för temporala distinktioner
utan fördelar sig i stället efter modala kriterier: presens i faktiska villkorssatser,
se (83a), och preteritum i hypotetiska. I vissa språk används konjunktiv prete-
ritum, i andra indikativ preteritum i de hypotetiska konditionalsatserna. I
svenskan går båda delarna bra, jfr (83b-c).

(83) a. Om jag någonsin blir rik, så ska jag köpa ett hus.
b. Om jag var rik, så skulle jag köpa ett hus.
c. Om jag vore rik, så skulle jag köpa ett hus.
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6.8.2 Imperativer och andra huvudsatser som inte är vare sig
deklarativa eller interrogativa
Som framgått av föregående avsnitt kan deklarativa, rogativa, kvesitiva och
konditionala satser alla indelas i sådana som avser den faktiska världen och så-
dana som avser en hypotetisk värld. Det innebär att det finita verbet i dessa sat-
ser antingen står i modus indikativ eller i modus konjunktiv alternativt utgörs
av ett modalt hjälpverb med motsvarande (icke indikativa) funktion.

Som kontrast till sådana satser kan man sätta de imperativa satserna, för
vilka det råder ett ett-till-ett-förhållande mellan verbform och satstyp. Utmär-
kände för imperativerna är också att verbet alltid inleder satsen, även om sub-
jektet uttrycks öppet, (84a). Normalt saknar dock imperativa meningar subjekt,
(84b).

(84) a. Gå du bara\
b. Spring mot Ulla, springl

Verbets imperativform räknas traditionellt som en modusform, men i Platzack
& Rosengren 1997 hävdas att imperativformen endast uttrycker satstyp, men
inte modus eller tempus. Den är, enligt författarna, inte ett uttryck för finithet
över huvud taget, och i både Platzack & Rosengren 1997 och Platzack 1998b
beskrivs den imperativa satsen följaktligen med endast en ForceP i C-domä-
nen; man anser alltså att FinP saknas i sådana satser. Detta är, menar man, en

konsekvens av att imperativen heller inte bygger på en proposition.
Platzack & Rosengren (1997) framhåller följande egenskaper hos imperati-

verna som stämmer dåligt med den sedvanliga beskrivningen av finita satser:
a) imperativformen har en torftig morfologi; den saknar tempusmarkering och
är ofta identisk med verbets stam, b) det finns inga imperativa bisatser52 och
c) imperativa meningar saknar som regel overt subjekt. Det sista gäller även i
språk med subjektstvång i andra satstyper.

En jämförelse med några andra meningstyper som inte heller uttrycker
påståenden eller frågor innebär emellertid, som jag ser det, att de imperati-
viska meningarna inte självklart är så unika som Platzack och Rosengren häv-
dar. Satser som dem i (85a-b) brukar beskrivas som optativa meningar. I a-ex-

emplet har verbet en form som ibland beskrivs som ett eget modus, optativ,
men denna form sammanfaller på svenska med presens konjunktiv. I b-ex-
emplet fyller det modala hjälpverbet må samma funktion.

(85) a. Leve konungen\
b. Må lycka och välgång följa dig genom livetl

Presens konjunktiv kan också användas i fall som (86a-b) nedan. I den tving-

521 en uppsats av Lars-Olof Delsing från 1999 framgår emellertid att bisatser med imperativt verb
förekommer i fornsvenskan. Detta fenomen har enligt Delsing tidigare iakttagits av Eirfkur Rögn-
valdsson (föredrag och opublicerat manus) i olika nordiska fornspråk.
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ande lagbestämmelsen i (86a) har man en hortativ användning, och i (86b) sna-
rast en performativ.53
(86) a. Gånge hatt till och huvafrånl

b. Varde ljus\

Satser av de slag som exemplifierats i (85a-b) och (86a-b) har slående likheter
med imperativerna. Själva verbformen spelar en avgörande roll för tolkningen
av meningstypen. Detta meningstypsbestämmande verb inleder dessutom
(som regel54) satsen - och står alltid i presensform, dvs. uppvisar, liksom im-
perativerna, ingen tempusväxling. De har heller inte några bisatsmotsvarig-
heter. Till skillnad från de imperativa satserna tar de däremot överta subjekt.

När det gäller imperativernas subjekt gör Platzack & Rosengren (1997) den
intressanta iakttagelsen att det är ett subjekt man talar till, inte ett subjekt man
talar om. I detta avseende skiljer sig subjekt till imperativa verb från alla andra
subjekt. Där har författarna en poäng, och jag tror att man i detta faktum kan
söka förklaringen till att imperativa subjekt nästan alltid undertrycks. Men att
säga att detta speciella subjekt inte tillsammans med verbet skapar en proposi-
tion, vilket blir konsekvensen om FinP saknas, är enligt min mening att gå för
långt.

Min analys innebär att den fras jag kallar FinTP, och som konstituerar pro-

positionen i min modell, är representerad i både imperativiska satser och i
andra satser av de slag som exemplifierats ovan. Liksom tempus i en optativ
sats kan kallas presens så kan samma sak gälla imperativen. När det gäller
starka verb syns detta på så sätt att imperativen överensstämmer med presens-
stammen: alltså spring!, inte *sprang!.55 Att verben i dessa satser inte är utsatta
för tempusväxling beror ju på att de aldrig syftar på en tidpunkt före nuet. De
syftar som regel på framtiden, i vissa fall på den omedelbart förestående fram-
tiden. De är kort sagt typiska presensfall. Man bör kanske särskilt notera att av-
saknad av tempusväxling inte innebär avsaknad av tempusdistinktion i den me-

ning som är relevant i FinTP, dvs. förmågan att förankra verbhandlingen hos en
talare i ett talögonblick.

Som regel använder språk med tempusväxling (i åtminstone ett modus) inte

53 Att dessa användningar är marginella och egentligen bara förekommer i mer eller mindre stel-
nade fraser spelar i detta sammanhang ingen roll. Det viktiga är att de faktiskt kan förekomma och
har förekommit.
54 Jag utgår ifrån den situationen här. Man kan dock notera exempel som de följande:

(i) a. Leve Bettan! Hon level
b. Kvinnan tige iförsamlingenl

Det är något oklart för mig hur dessa subjektsinledda meningar ska analyseras. De förefaller be-
hålla sin optativa/hortativa karaktär även med denna ordföljd. Detta gäller dock inte alltid, jfr (iia-
b):

(ii) a. Må hon leva i hundrade år\
b. Hon må leva i hundra år, men hon kommer alltid förbli ett barn.

55 Det oregelbundna verbet vara har dock råkat få ett sammanfall mellan imperativ och preteritum
indikativ: var{\).
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något särskilt presensmorfem, utan nöjer sig med sådana för preteritum och
eventuellt för futurum.56 Om den enda imperativformen är att uppfatta som en

presensform, enligt resonemanget ovan, är det därför inte konstigt att den sak-
nar tempusmorfem. Däremot kan man naturligtvis fundera på om imperativ
verkligen är ett modus, eftersom man inte kan urskilja något särskilt modus-
morfem som skiljer imperativ från indikativ. Jag menar att man trots allt kan
fortsätta att se på imperativ som ett modus, men man måste i så fall skilja på
meningstypsbestämmande modus och modus som placerar verbhandlingar i
deklarativa, interrogativa och konditionala satser i den faktiska världen eller i
en hypotetisk.

En konsekvens av detta är att de finita verben i (84)—(86) ovan alla attraheras
till Force5, till skillnad från de finita verben i påståendemeningar och frågor
som attraheras till FinMQ. Allt det som regleras i FinMP i deklarativa och inter-
rogativa satser är egentligen ointressant i imperativa och optativa/hortativa sat-
ser. Visst bygger även de senare på en proposition, men det sätt på vilket tala-
ren förhåller sig till denna proposition regleras här helt och hållet i ForceP, och
man kan i dessa fall helt enkelt betrakta FinMP som en inaktiv fras. I detta ligger
faktiskt en likhet mellan Platzacks (1998b) analys och min. Skillnaden består i
att Platzack laborerar med en finitfras där jag har två. Genom att bara inakti-
vera den ena berövar jag inte imperativa och andra strukturellt likartade satser
deras finita ställning.

Imperativa satser med osynligt resp. synligt subjekt vill jag därför ge repre-
sentationen i (87a-b). I (87b) står en osynlig imperativ operator, [Imp], i
spec-ForceP. De optativa/hortativa satserna har en struktur som motsvarar
b-typen.

(87) ForceP

spec Force!^
Force0-^ FinrP

a. pros
b. [Imp]

FV
FV

t, tv
Stv

Som synes har jag låtit subjektet i (87a) representeras av ett osynligt pronomen,

pro. Två saker bör då förklaras: a) Hur kan subjektet flytta till ForceP som, en-

ligt tidigare uttalade inskränkningar, endast tillåter explicit meningstypsmar-
kerande led? och b) Varför är subjektet osynligt?

Svaret på den första frågan är att, som Platzack & Rosengren noterar, det im-
perativa subjektet inte är som andra subjekt, utan ett imperativiskt (tilltalat)
subjekt. Det bär därmed faktiskt den meningstypsmarkerande funktion som

56 Att svenskan har en särskild presensändelse för verb i indikativ är en historisk tillfällighet. I kon-
junktiv saknas särskild presensändelse.
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krävs för attraktion till ForceP. Under förutsättning att man har anledning att
räkna men någon sorts filter mot dubbelfyllda fraser, åtminstone ett som
förbjuder synligt subjekt och finit verb tillsammans i samma fras, har vi ett svar
även på den andra. I så fall kan inte både subjekt och verb stå i ForceP. Ska
subjektet uttryckas synligt måste det alltså befinna sig nedanför ForceP, och en

osynlig operator inta spec-ForceP.57
Om vi räknar med att det finns två olika sorters modus, ett som ska för-

knippas med meningstypsfrasen, ForceP, och ett som ska förknippas med den
modala finitfrasen, FinMP, så har vi samtidigt en förklaring till att impertivfor-
men inte har något distinkt modusmorfem. I ForceP står imperativen inte i kon-
trast till indikativen utan till verb i optativa/hortativa satser, och då är det na-

turligt att imperativen har en omärkt form.
Låt oss säga att vi har två olika modussystem med dels finita modus, dels

meningstypsmodus. I varje system har man ett omärkt modus, som i regel
»böjs med nollmorfem». Dessa omärkta modus är indikativ resp. imperativ.
Andra modus har märkta former. Ett modus måste ha en distinkt form inom sitt

system, men kan sammanfalla med motsvarande form, den omärkta eller den
märkta, i det andra systemet. Det är t.ex. vanligt med formsammanfall mellan
indikativ och imperativ, även om detta händelsevis inte gäller i svenskan. I
svenskan har vi däremot formsammanfall mellan konjunktiv och optativ/hor-
tativ i den mån vi alls ytnyttjar den sortens former. På liknande sätt har språk
med tempusböjning ofta ett omärkt tempus, presens, och ett eller flera märkta.

De tre fraserna ForceP, FinMP och FinTP kan således förknippas med var sin
verbböjningskategori enl. (88). Varje verb kan uttrycka tempus, men endast en
typ av modus, antingen meningstypsmodus eller finit modus.

ForceP FinMP FinTP
böjningskategori: meningstyps- finit modus finit tempus

modus

omärkt form: + imperativ + indikativ + presens
märkt(a) form(er): - imperativ - indikativ - presens

Sett i det här perspektivet kan man säga att FinMP genom sin modala karaktär
visar likheter med ForceP och genom sin finita karaktär visar likheter med
FinTP.

57 Jag har ingen särskild förklaring till att man som regel undviker att sätta ut subjektet i imperati-
ver. Kanske är det helt enkelt så att subjektsutelämning föredras generellt så fort det är möjligt.
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6.9 Sammanfattning
6.9.1 Bakgrund

Jag har i detta kapitel diskuterat en tänkbar organisation av satsens inledning
genom uppdelning av CP i flera fraser. Det finns både uppenbara empiriska
skäl och mer sofistikerade för en utvidgad C-domän. Till de förra hör behovet
att kunna beskriva subjunktionsinledda satser med huvudsatsordföljd och bi-
satser med flera subjunktioner. För mitt eget syfte, att förstå den initiala varia-
tion som som-satserna uppvisar, är inte heller en enkel och pragmatiskt tämli-
gen opreciserad CP tillfyllest. Min strävan har varit att finna en trovärdig
modell att bygga en fortsatt analys av som-satserna på.

Under 1990-talet har C-domänens organisation diskuterats av en rad fors-
kare utifrån olika utgångspunkter och på vissa avgörande punkter har jag tagit
intryck av denna diskussion. Ur Shlonsky (1994) och Philip Branigan (1996)
har t.ex. på grundval av olikheter mellan subjektsinledda och icke subjektsin-
ledda satser i västgermanska V2-språk/dialekter föreslagit en särskild subjekts-
inriktad fras i C-domänen. Detta grepp pekar framåt mot den FinP som åter-
finns i Platzack 1998b. Platzack övertar frasen som sådan från en modell som

föreslagits av Luigi Rizzi (1997), men han fyller den med ett eget och mera

preciserat innehåll. För Platzack är FinP den fras som etablerar propositionen,
en tanke som jag funnit attraktiv.

Rizzi (1997) inför även, förutom en finitfras, en särskild fras för element
som uttrycker »illocutionary force», ForceP, vilken också återkommer i Plat-
zack 1998b, men där är en mer renodlad satstypsfras. Tanken att satstyp (i se-
mantisk mening, dvs. deklarativ, interrogativ etc.) är en formellt reglerad egen-

skap i satsen är fundamental också för Lisa Lai-Shen Cheng i doktorsavhand-
lingen On the Typology of Wh-Questions (1997). Cheng formulerar en sär-
skild hypotes med innebörden att alla satser måste vara typmarkerade, men
arbetet innehåller ingen diskussion om delning av CP och därmed inte heller
om någon särskild satstypsprojektion. Sammantaget har jag funnit det sanno-
likt att C-domänen på ett eller annat sätt uttrycker satstyp.

Den modell för C-domänen som jag slutligen stannat för visar viss likhet
med Rizzis och Platzacks: vi arbetar alla med Force- och finitfraser. Men lik-
som likheten mellan modellerna i Rizzi 1997 och Platzack 1998b delvis är yt-
lig, så avviker även mitt förslag beträffande C-domänen på många sätt ifrån
mina föregångares. Som jag ska återkomma till har ForceP i min modell blivit
en särskild »huvudsatsprojektion» och finitfrasen har delats i två, en med tern-
porala förtecken och en med modala. Trots dessa avvikelser (och en del kritik,
se avsn. 6.2.2) har jag på vissa punkter tagit starkt intryck av de nämnda upp-
satserna. När det gäller Rizzi 1997 har jag framför allt känt sympati för förfat-
tårens sätt att försöka tilldela de olika projektionerna tolkningsbara funktioner.
Detta till trots har jag dock inte (utifrån min kännedom om svenska och andra
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germanska språk) funnit någon bindande anledning att laborera med topik- och
fokusfraser såsom Rizzi gör. Hos Platzack har jag, som nämndes ovan, särskilt
fastnat för beskrivningen av finitfrasen i hans modell och dess funktion att
etablera propositionen.

Platzack formulerar också ett synlighetsvillkor för C-domänen med innebor-
den att varje fras i domänen vid realiseringspunkten måste innehålla fonolo-
giska drag i antingen specificerare eller huvud, men bara i endera positionen.
Den senare delen av synlighetsvillkoret är i princip ett »Doubly filled Comp
Filter» (jfr Chomsky & Lasnik 1977). Ett krav på synligt material i varje fras
tror jag är en för stark begränsning på systemet, men någon form av restriktion
på dubbelfyllda fraser kan även jag finna rimlig. Tills vidare är jag dock beredd
att tro på ett villkorligt filter, som under vissa omständigheter kan tillåta syn-

liga element i en fras båda positioner.
Jag har i detta kapitel inte från början utgått ifrån eller formulerat specifika

krav på en modell för C-domänen, men arbetet i sig leder fram till, i vissa fall
framtvingar, en mera precis uppfattning på olika punkter. En sådan ledstjärna
är att varje fras i möjligaste mån ska kunna relateras till en semantiskt rimlig
funktion, en annan är kravet på förklaringskraft i olika avseenden. Skillnader
mellan satstyper och mellan subjektsinledda och icke subjektsinledda satser
hör till det som bör »falla ut». Dit hör också skillnader mellan huvudsatser och

bisatser, en aspekt som jag också ägnat en hel del uppmärksamhet. Bl.a. har jag
med utgångspunkt i framför allt Hooper & Thompson 1973 och Andersson
1975 diskuterat sambandet mellan struktur och semantik i deklarativa satser

som uttrycker hävdade resp. icke hävdade propositioner.

6.9.2 Modellen

Den organisation av C-domänen som jag fastnat för innebär att flertalet huvud-
satser obligatoriskt inleds med tre funktionella fraser: ForceP, FinMP och
FinTP, i nämnd ordning. Som också framgått ovan föreslår jag alltså inte bara
en utan två finitfraser; den nedre markeras med T som i temporal och tempus,
den övre med M som i modal och modus. Den propositionsreglerande funktio-
nen, som jag övertagit från Platzacks (1998b) FinP, förlägger jag här i den tern-
porala finitfrasen, FinxP. I komplementet till FinTP räknar jag med en AgrsP
(som alltså konstituerar satsen nedanför C-domänen). Strukturen för huvudsat-
ser ges därmed i (89a). Bisatser saknar i allmänhet ForceP, men utnyttjar obli-
gatoriskt båda finitfraserna. I att-satser och rogativa bisatser krävs ingen ytter-
ligare struktur än dessa två fraser i C-domänen, se (89b).

Kortfattat kan de olika frasernas funktioner förklaras på följande sätt. I FinTP
konstitueras propositionen, vilket innebär att verbhandlingen förankras i tala-
rens här och nu (jfr Platzack 1998b:59). Man kan notera att satser av olika typ,
liksom huvudsatser och bisatser, kan bygga på en och samma proposition.
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(89) a. ForceR^^ b.
FinMP^ FinMP

FinxP^^ ^ FinTP
AgrsP AgrsP

Detta gäller t.ex. satserna i (90a-d) nedan. För sådana satser är de formella kra-
ven på strukturen desamma upp till och med FinTP.

(90) a. Han har köpt ett hus.
b. (Hon säger) att han har köpt ett hus.
c. Har han köpt ett hus?
d. (Hon undrar) om han har köpt ett hus.

Skillnaden mellan olika satser som dem i (90a-d) ligger »utanpå» propositio-
nen och regleras därför ovanför FinTP. Med den övre finitfrasen, FinMP, kan ta-
låren förhålla sig på olika sätt till propositionen, dels vad gäller aspekter som
har med verbets modalitet att göra, dels vad det gäller inställningen till propo-
sitionens sanningsvärde. Det är talarens hållning i det senare avseendet som

skiljer olika satstyper. I rogativa satser är talaren alltid uttalat oviss beträffande
propositionens sanningsvärde. I deklarativa satser utan ForceP, dvs. deklara-
tiva bisatser, tillåts talaren att förhålla sig neutral i detta avseende. (Denna neu-
tralitet upphävs i deklarativa huvudsatser, vilket dock inte i första hand ska ses
som ett uttryck för skillnader mellan satstyper utan just som en skillnad mellan
(deklarativa) huvudsatser och bisatser; se fortsättningen.)

Med ForceP slutligen åstadkoms en sats som korrelerar mot en viss språk-
handling, t.ex. ett påstående eller en fråga. De båda huvudsatserna i (90a) och
(90c) ovan skiljer sig ifrån sina bisatsmotsvarigheter i (90b) resp. (90d) just i
detta avseende. Med en deklarativ huvudsats hävdar talaren att innehållet i pro-

positionen är sant, med en rogativ huvudsats efterfrågar talaren en precision
beträffande propositionens sanningsvärde. Detta gäller ju inte de respektive bi-
satserna, vilket jag menar hänger samman med att de saknar ForceP.

Man kan således säga att en huvudsats är en sats med ForceP och därmed en
sats som korrelerar mot en självständig språkhandling, medan en bisats är en
sats som saknar ForceP och inte är uttryck för en självständig språkhandling. I
stort är detta riktigt. En komplikation med en sådan beskrivning är emellertid
att vissa satser faller utanför det prototypiska mönstret, t.ex. underordnade sat-
ser med huvudsatsordföljd som den i (91) nedan.58 Problemet är dock mest ter-
minologiskt. Satser av det exemplifierade slaget är bisatser i den meningen att
de är underordnade en matrissats, men samtidigt liknar de deklarativa huvud-
satser både strukturellt och semantiskt: de har ForceP och uttrycker någon sorts
hävdad proposition och kan därmed betraktas som en språkhandling.

(91) Hon berättade att nu hade han faktiskt köpt ett hus.

58 Ytterligare ett par problematiska fall diskuteras i avsn. 6.5.3-4.
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Det viktigaste är att se att det är genom ForceP som en sats kan användas på ett
sätt som vi normalt förknippar med huvudsatser, nämligen som språkhand-
lingar, medan ForceP inte föreligger i satser som inte är att betrakta som kor-
relät till språkhandlingar. Denna distinktion betraktar jag som universell, lik-
som jag i enlighet med Cheng 1997, menar att kravet att uttrycka satstyp är uni-
verselit, dvs. alla satser måste vara formellt typmarkerade, vilket jag återkom-
mer till.

Modellen har alltså en potential att skilja mellan olika satstyper och mellan
huvudsatser och bisatser. Att språk kan uppvisa skillnader mellan satser som
inleds med subjekt och satser som inleds med någon annan konstituent hänger
samman med, menar jag, att subjektet utöver funktionen som argument kan ha
funktioner som inte kan skötas av andra satsled (se vidare nedan).

De båda finitfraserna i C-domänen och Agrs-frasen omedelbart nedanför har
det gemensamt att de alla under vissa förutsättningar kan attrahera subjekt och
finita verb. Att finita verb, som i olika språk kan uppvisa såväl tempus- som
modusdistinktion och subjekt-verbkongruens, kan ha en funktion i alla tre fra-
serna är måhända rent intuitivt begripligt. Däremot är det inte självklart vad
subjektet har att tillföra strukturen i tre olika fraser.

När det gäller AgrsP uppfattar jag frasen som en kontrollinstans för subjek-
tet i dess funktion av argument. Jag har förutsatt i detta arbete, utan diskussion,
att alla argument (med thäta-roll) kan lyftas fram till en särskild funktionell fras
av Agr-typ i I-domänen. I detta avseende skiljer sig alltså inte subjektet ifrån
andra argument. Av skäl som jag återkommer till tror jag inte att svenskan har
något starkt särdrag i AgrsP som kräver checkning i synlig syntax. Sådan check-
ning kan annars yttra sig i obligatorisk uppflyttning av subjektet (gäller troligtvis
i tyskan) eller uppflyttning av verb med subjektskongruens (gäller troligtvis is-
ländskan och en rad europeiska språk utanför det germanska området).

Att svenskan trots svaga funktionella drag i AgrsP ändå har subjektet i en

framskjuten position, menar jag, beror på ett starkt särdrag i FinTP. Hur ska det
förklaras? Som jag redan framhållit ett par gånger räknar jag med att det är med
FinTP som en proposition etableras. Om man, som Platzack (1998b) och med
honom jag själv, utgår ifrån att en proposition kräver en förankring av verb-
handlingen i talögonblicket, så föreligger en rimlig förklaring till möjligheten/
tvånget att flytta verb med finit tempusdistinktion till den propositionsetable-
rande frasens huvud. Men ett problem är att den givna beskrivningen av pro-

positionen egentligen inte motiverar uppflyttning av subjektet till FinTP.
För det ändamålet vill jag införa begreppet propositionsbas, som på sätt och

vis ansluter till den gamla beskrivningen av subjektet som det »man säger nå-
got om». Poängen är att subjektet då kan inta FinTP därför att det är satsens pro-
positionsbas. Ett argument för en lösning av detta slag är att det egentliga sub-
jektet i en existentialsats kan kvarstå i VP eftersom ett sådant subjekt inte bör
uppfattas som propositionsbas. (Så länge det inte finns något starkt särdrag i
AgrsP behöver det inte heller flytta synligt till denna fras.) I sådana satser kan
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spec-FinTP i stället lexikaliseras med hjälp av ett formellt subjekt, utan argu-
mentstatus, vilket i praktiken blir en signal på avsaknad av propositionsbas.

Det element som lexikaliserar spec-FinTP blir det finita verbets nexuspart-
ner. I normalfallet är det naturligtvis ett argumentelit subjekt som tar denna
funktion, men det är alltså inte nödvändigt; det kan också vara ett formellt sub-
jekt. Satsens nexussubjekt kan sedan, under förutsättningar som jag ska åter-
komma till, flytta vidare från FinTP till nästa finitfras, FinMP.

Det är av strukturen ovanför FinTP som satsens satstypstillhörighet framgår,
liksom om det rör sig om en huvudsats eller en bisats. Med det senare avser jag
för enkelhetens skull om satsen har ForceP eller ej. I bisatser, som saknar
ForceP, är det hela relativt okomplicerat. I normalfallet bestäms då den grund-
läggande satstypen av en osynlig operator i spec-FinMP. I deklarativa bisatser
kan operatorn stå i spec-huvudrelation med subjunktionen att, i rogativa och
konditionala bisatser, där talaren har en uttalat oviss hållning till propositio-
nens sanningsvärde, står operatorn normalt i spec-huvudrelation med subjunk-
tionen om.

I (92a-b) demonstreras utfallet i svenskan för en deklarativ och en rogativ
bisats; de respektive satstypsoperatorerna (d för »declarative», q för »(indi-
rect) question») är här markerade med fetstil. Som nämnts räknar jag med att
subjektet i svenskan attraheras till FinTP. Adverbiella bisatser kräver ytterli-
gare en fras ovanför FinMP; jag har ovan kallat den SubP. Satsbasen i satsbas-
försedda bisatser har jag förlagt i en XP. De adverbiella bisatserna lämnar jag
därhän i denna sammanfattning, men till satsbasinledda bisatser återkommer
jag nedan.
(92) a. Jag tror [FinMP d [FmM, att [FinTP Sara [AgrsP ts... [VP är här]]]]] .

b. Vet du [FinMP q [FinM° om [FinTP Sara [AgrsP U ... [VPär /tär]]])] ?
I satser med ForceP är rollfördelningen mellan denna fras och FinMP inte all-
deles självklar. Även ForceP kan rymma satstypsdefinierande element och
måste i detta avseende »kongruera» med FinMP. Det satstypsdefinierande ele-
mentet kan vara en osynlig operator - i t.ex. rogativa frågor finns en frågeope-
rator i spec-ForceP - men det kan också vara ett synligt satsled. Det senare gäl-
ler t.ex. kvesitiva frågor i flertalet europeiska språk, s.k. wh-initiala språk. I
V2-språken har normalt även deklarativa huvudsatser ett synligt satsled i
spec-ForceP (se vidare nedan). Förutom »satstypskongruensen» mellan
ForceP och FinMP tycks det föreligga en annan beroenderelation mellan fra-
serna som innebär att en aktiv ForceP kan aktivera synlig checkning av särdrag
i FinMP. I t.ex. svenskan tar sig detta uttryck i framflyttning av det finita verbet
till FinMQ i huvudsatser.59

59 V2-ordföljd i kvesitiva huvudsatser i språk som normalt inte uppvisar V2 är ett annat exempel.
(Det s.k. wh-kriteriet som innebär att ett initialt wh-led måste stå i spec-huvudrelation med ett lexi-
kalt huvud i samma fras förklarar inte varför denna regel inte tycks gälla i bisatser.)
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Som framgått ovan föreligger det två möjligheter att lexikalisera FinM2: med
finita verb eller med »finita» subjunktioner (att och om). En subjunktion i
denna position står i spec-huvudrelation med en (osynlig) satstypsoperator och
blockerar för övrigt möjligheten att ha en ForceP i satsen. Ett finit verb i posi-
tionen däremot checkar ett funktionellt drag. Synlig checkning kräver ett ex-

plicit modalt drag (morfologiskt eller inherent lexikalt) hos verbet. Verb i in-
dikativ gör satsen till en utsaga om den faktiska världen, medan verb i icke in-
dikativa modus, t.ex. konjunktiv, liksom modala hjälpverb gör satsen till en ut-
saga om en hypotetisk värld.

Även om checkningen av den verbburna modaliteten har en tendens att
uppträda synligt just i huvudsatser, så innebär detta inte att det finita verbet
normalt har några inherenta huvudsatskvaliteter. Man har därmed ingen anled-
ning att förvänta sig en vidare flytt av verbet till Force2. Undantag till detta är
verb i imperativ. Beträffande imperativiska meningar räknar jag tvärtom med
att verbet attraheras just till Force2, medan FinMP troligen är inaktiv.

Element som uppträder i specificerarna i FinMP och ForceP är antingen
osynliga satstypsoperatorer eller synliga led som kan ersätta satstypsoperato-
rer. Till de senare hör t.ex. wh-led, något som är intuitivt begripligt och kan för-
klara att många språk obligatoriskt inleder kvesitiva frågor med wh-ledet.60 Att
också deklarativa huvudsatser kan ha ett synligt led i ForceP, något som jag
ovan nämnde som det normala i V2-språken, är inte lika självklart. Detta byg-
ger på en hypotes att »vanliga» satskonstituenter i själva verket utlöser en
deklarativ tolkning av satsen och utesluter andra möjligheter. Rogativa frågor
måste med ett sådant antagande alltid ha en osynlig operator i spec-ForceP, vil-
ket också har empiriskt stöd i kontrasten i V2-språken mellan de fundaments-
försedda deklarativa meningarna och de fundamentslösa rogativa frågorna.

Såvitt jag kan se begränsas möjligheten att flytta fram synliga satsled till
spec-ForceP endast av deras förmåga att »tolka» satstypen. Motsvarande be-
gränsning gäller även framflyttning till spec-FinMP, men för denna fras råder
ytterligare en restriktion: inga andra synliga led än subjektet accepteras. Endast
subjektet kan anses ha det »finita» drag som finitfrasen kräver. Kombinationen
av de två restriktionerna innebär att subjektet kan flytta till eller mellanlanda i
spec-FinMP i deklarativa satser (vanliga DP-subjekt) samt i subjunktionsin-
ledda kvesitiva satser (wh-subjekt), men inte i rogativa och konditionala satser
och inte i icke subjektsinledda kvesitiva satser. Sådana satser har vanliga
DP-subjekt, som vid framflyttning skulle medföra en inkorrekt tolkning av

satstypen.
I (93a-c) demonstreras utfallet i svenskan för deklarativa och rogativa hu-

vudsatser. Frågeoperatorn i ForceP anges med stort Q i (93c). I (94a-d) de-

60 Att det också finns många språk som kan lämna wh-ledet in situ förklaras i Cheng 1997 med att
dessa språk, s.k. in situ-språk, generellt typmarkerar satser med satstypspartiklar (i Cs), se avsn.
6.3.1.
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monstreras utfallet för kvesitiva huvudsatser och bisatser i svenskan. I huvud-
satser står den kvesitiva satsbasen i ForceP, i bisatser står satsbasen i XP. I den
adverbinledda kvesitiva bisatsen i (94d) räknar jag med att satstypsoperatorn
(wh) i FinMP identifieras kontextuellt och att frasen kan sakna synliga element.
I den subjektsinledda kvesitiva bisatsen i (94c) står i samma position ett sub-
jektsspår som är bundet till den interrogativa satsbasen. Den närmare analysen
av (dessa och andra) satsbasinledda bisatser återkommer jag till i följande ka-
pitel.
(93) 3. [ForceP S@rCls [FinMP [FinM2 äfw [FinTP LkgrsP ts ^v här ]]]]] •

b. [ForceP HOT\ [FinMP (d) [FinM° Örv [pinTP Sdrds tv [AgrsP ts tv t; ]]]]] .

C. [ForceP Q [FinMP (Q) [FinM0 [FinTP Sdrds tv [AgrsP ts tv hOK ]]]]] ?
(94) a. [ForceP [pinMP ts [FinM0 dfv [FinTP ts ty [AgrsP ts tv här ]]]]] ?

b. [ForceP Vdf j [FinMP (wh) [pinM0 dl"v [pinTP SaTCl, tv [AgrsP ts tv t, ]]]]] ?
c. Vet du [xp vem, [x° som [FinMP ts [FinTP ts [AgrSp ts... [vp är här]]]]]] ?
d. Vet du [XP var, [FinMP wh [FinTP Saras [AgrsP ts... [v? är t,]]]]] ?

6.9.3 Likheter och variation i de germanska språken
Ett par av de egenskaper som är karakteristiska för de germanska språken kan
direkt kopplas till checkning av olika drag i finitfraserna. Hit hör naturligtvis
V2-språkens framflyttning av finit verb i huvudsatser, men också kravet på att
använda synliga subjekt. Vid närmare studium visar det sig emellertid att det
också i dessa avseenden råder en viss variation inom den germanska språk-
familjen.

V2-ordföljd i huvudsatser menar jag hänger samman med att en aktiv
ForceP i sin tur kan aktivera synlig checkning av ett funktionellt drag i den övre
finitfrasen, FinMP. I svenskan och de andra skandinaviska språken sker detta
konsekvent genom attraktion av det finita verbet till FinMQ. I västgermanska
V2-språk (som har subjekt-verbkongruens) tycks det däremot föreligga en
möjlighet att checka draget med hjälp av subjektet under förutsättning att sub-
jektet och det finita verbet stått i spec-huvudrelation i AgrsP. Jag har dragit
slutsatsen att denna strategi utnyttjas i de fall subjektet ska inleda satsen och
ändå passerar FinMP på väg till ForceP. Vissa västgermanska dialekter upp-
visar nämligen olika kongruensmorfem på det finita verbet i subjektsinledda
(huvud)satser och i (huvud)satser som inleds med annan konstituent, vilket ty-
der på att verbet i det förra fallet kvarstår i AgrsQ (I-domänen) men i det senare
har flyttat till FinMQ (C-domänen).61 (Om isländskan i detta avseende beter sig
som de skandinaviska språken eller som tyska och holländska är inte helt klart
för mig.)

61 I den förra typen uppvisar verbet samma morfem som det har i bisatser, då det kvarstår i VP. Det
morfem som verbet har i den senare typen kan också i vissa dialekter förekomma på subjunktioner
motsvarande svenskans att och om. (Se vidare avsn. 6.2.1.)
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Engelskan uppvisar inte V2-egenskapen i deklarativa huvudsatser, men har
liksom V2-språken inverterad ordföljd i rogativa frågor och icke subjektsin-
ledda kvesitiva frågor. Det senare är vanligt i många europeiska språk men inte
det förra. Den engelska ordföljden tycks hänga samman med att FinMP normalt
attraherar subjektet och att verbet kan kvarstå i VP så länge subjektet kan
checka det relevanta draget i FinMP. Verbet tvingas däremot till FinMö i de fall
subjektet inte kan inta spec-FinMP, dvs. i de fall subjektet inte förmår tolka
satstypen korrekt.

Behovet av synliga subjekt hänger delvis samman med synlig checkning av
finitfraserna i de germanska språken, men även med att det finita verbet i alla
germanska språk utom isländskan kan kvarstå i VP, nämligen i satser utan
ForceP där verbet inte attraheras till en högre fras (FinMP eller AgrsP) för att
självt eller med hjälp av subjektet checka den finita modaliteten i FinMP.

I isländskan, liksom i många andra europeiska språk, lyfter det finita verbet
ovanför VP också i bisatser. Jag menar att det sannolikt attraheras synligt till
Agrs9, något som är möjligt i språk med subjektskongruerande verb. I icke ger-
manska språk med verbet i Agrs9 utelämnas normalt pronominella subjekt vars
referens kan tolkas kontextuellt. (I AgrsP kan det kongruerande verbet svara
även för subjektet.) Referentiella subjekt utelämnas dock inte i isländskan, vil-
ket kanske innebär att propositionsbaser måste realiseras synligt i FinTP i detta
språk. I satser utan propositionsbas är spec-FinTP däremot tom i isländskan;
språket använder sig nämligen inte av vare sig formella eller opersonliga sub-
jekt. Det är då möjligt att det finita verbet lexikaliserar FinTP i satser utan pro-
positionsbas i isländskan.

Andra germanska språk visar ingen attraktion av det finita verbet till Agrs9.
Däremot finns det i dessa språk anledning att räkna med synlig checkning med
subjekt i AgrsP och/eller FinTP. Som jag redovisat ovan menar jag att svenskan
har ett starkt drag i FinTP men inte i AgrsP, vilket bl.a. yttrar sig i att det egent-
liga subjektet kvarstår i VP när det inte fungerar som propositionsbas och att
sådana satser kräver formellt subjekt. I tyskan däremot saknas formellt subjekt,
samtidigt som både vanliga och egentliga subjekt realiseras ovanför VP. Jag
har tolkat detta på så sätt att tyskan, tvärtemot svenskan, har ett starkt särdrag
i AgrsP men inte i FinTP.

I både svenskan och tyskan förekommer ett opersonligt subjekt vid s.k. vä-
derverb som regna och blåsa. I tyskans fall beror det på att verb av detta slag
kräver ett argument och att man i avsaknad av ett argument med referens an-
vänder sig av ett ställföreträdande argument för att checka det starka draget i
AgrsP. I svenskans fall är det också i dessa konstruktioner, liksom i existen-
tialsatser, behovet att synligt markera frånvaron av propositionsbas som gör sig
gällande.

I danska, norska, holländska och engelska används liksom i svenskan icke
referentiella subjekt både i existentialsatser och i opersonliga konstruktioner. I
tre av dessa språk, nämligen danska, holländska och engelska används olika
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nexussubjekt i de båda satstyperna: der, er resp. there i existentialsatser och
det, het resp. it i opersonliga satser. (Norskan fungerar i detta avseende som
svenskan och använder det i båda fallen.) Den icke nominala form som utmär-
ker det formella subjektet i existentialsatser i dessa tre språk innebär eventuellt
att de, till skillnad från vad som bör gälla svenskan (och norskan), kan adjun-
geras till AgrsP - t.ex. som en signal på att checkningen av det egentliga sub-
jektet uppskjuts till osynlig syntax. I så fall är det möjligt att dessa språk i prin-
cip har ett starkt särdrag i AgrsP, vilket dock inte hindrar att det formella sub-
jektet även har en uppgift i FinTP.



7. Bisatsintern analys av som-satserna

7.1 Inledning
I detta och följande kapitel ska jag diskutera hur som-satserna bör analyseras
och hur man ska uppfatta de olika bisatsinledande partiklar som här är aktuella
i svenskan och de jämförda språken - och naturligtvis varför bl.a. som i olika
satstyper används obligatoriskt, fakultativt eller inte alls. Analysen bygger dels
på den modell för satsens inledning som jag diskuterat fram i föregående kapi-
tel, dels på den inventering, beskrivning och sortering av olika som-satser som

genomförts i de inledande kapitlen.
Den senare av dessa utgångspunkter sammanfattades i kapitel 4 i tabell 4:2,

här upprepad som tabell 7:1. De olika som-satserna delades, efter förhållan-
dena i svenskan, in i fyra olika grupper dels med avseende på om satsbasen är
synlig eller osynlig, dels med avseende på subjunktionsbruket i subjektsvariant
och icke-subjektsvariant av respektive satstyp. Följande satstyper konstituerar
de olika grupperna: 1) icke restriktiva som-relativer; 2) restriktiva som-relati-
ver, utbrytningssatser och proportionala bisatser; 3) kvesitiva bisatser, fria re-
lativsatser, generaliserande bisatser och adverbinledda bisater; 4) pronomen-
inledda och appositionella relativsatser (jfr även sammanställningen i avsn.
3.3).

Tabell 7:1. Subjunktionsbruket i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
av som-satser i satstypsgrupperna \-4 i svenska, isländska och
engelska.

Satstyps-
grupp

Satsbas Subjunktionsbruk i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
svenska isländska engelska

1 osynlig som som sem sem - -

2 osynlig som (som) sem sem that (that)
3 synlig som ((som)) 0 0 0 0
4 synlig 0 0 - - 0 0

Markering med 0 innebär att satstypen ifråga inte har subjunktion. Markering med streck (-)
avser att språket ifråga saknar som-satstyper inom gruppen; isländskan använder sig inte av rela-
tiva pronomen och har därför inga representanter för satser i grupp 4, engelskan har inga icke-
restriktiva relativsatser med osynlig satsbas.
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Som framgår av tabell 7:1 saknar isländskan satstyper i grupp 4 och engelskan
icke-restriktiva relativsatser med osynlig satsbas, motsvarande svenskans
icke-restriktiva som-relativer. För satstyper i grupp 2 uppvisar engelskan
samma karakteristiska asymmetri vad det gäller subjunktionsbruket i subjekts-
satser och icke-subjektssatser som svenskan, med den skillnaden att engelskan
använder sig av en annan subjunktion, that. I isländskan däremot är sem obli-
gatoriskt i alla satser i både grupp 1 och 2 oavsett satsvariant. Varken engels-
kan eller isländskan har några subjunktioner i bisatserna i grupp 3.1

Förhållandena i de skandinaviska grannspråken överensstämmer i stort med
dem i svenskan. Danskan avviker dock från både svenskan och norskan genom
sitt bruk av der som »subjektsmärke» i olika som-satser. Endast i relativsatser
används som, i subjektsvarianter parallellt med der. Både danskan och norskan
är restriktivare än svenskan med subjunktioner i icke-subjektsvarianter av
som-satser i grupperna 2 och 3 och använder då i viss mån subjunktionen at där
svenskan kan ha som.

I detta kapitel ska jag diskutera som-satserna i ett så bisatsinternt perspektiv
som möjligt. Det innebär att jag här inte diskuterar strukturen i den kontext som
bisatsen är infogad i. Jag menar att en bisatsintern analys bör kunna ge svar på
ganska många frågor, t.ex. varför subjunktionen kan ha olika status i sub-
jektsvarianter och icke-subjektsvarianter av samma satstyp eller varför olika
språk använder olika partiklar i motsvarande satstyper. Beträffande en del av
som-satserna är det emellertid angeläget att också beakta förhållandet mellan
bisatsen och en överordnad konstituent som bisatsen anknyter till. I första hand
avser jag här förhållandet mellan relativsatser och deras korrelat. Ett sådant
vidgat perspektiv anlägger jag i kapitel 8, där jag bl.a. tar upp skillnader mellan
restriktiva och icke-restriktiva relativsatser.

För att kunna genomföra en bisatsintern analys måste man naturligtvis ha en
uppfattning om var gränsen mellan bisats och matrissats går. Jag har hittills ut-
gått ifrån, och kommer även fortsättningsvis att utgå ifrån, att vissa som-sats-
typer har osynlig satsbas, nämligen relativsatser som inte inleds med relativa
pronomen eller adverb, utbrytningssatser och proportionala bisatser. Som
framgått redan i kapitel 3 råder dock inte någon fullständig konsensus på denna
punkt, och jag ska därför först, i avsnitt 7.2, innan jag går in på någon egentlig
analys diskutera möjligheten att se relativsatsens korrelat, det fokuserade ledet
i utbrytningskonstruktionen och ju + komparativ vid proportional bisats såsom
synliga satsbaser i sina respektive bisatser. Också avsnitt 7.3 är ett förbere-
dande avsnitt. Där inför jag termerna x-led, x-sats och x-framflyttning. I avsnitt
7.4 följer den egentliga analysen.

1 Jag bortser här ifrån lokativa bisatser i isländskan som inleds med par sem (se vidare kapitel 8).
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7.2. Satsbasen i relativsatser, utbrytningssatser och pro-
portionala bisatser
Som-relativer, utbrytningssatser och proportionala bisatser har, enligt min upp-

fattning, en osynlig satsbas, som på olika sätt kan tolkas kontextuellt genom

anknytning till ett bisatsexternt led. Relativsatsen har sitt korrelat, utbrytnings-
satsen följer på ett fokuserat led och den proportionala bisatsen på ett led som
inleds med ju följt av en komparativ (och ev. ett substantiviskt huvudord), se
(la-c) där Op (för osynlig operator) markerar den underförstådda satsbasen
och snedstrecken (den vänstra) gränsen för respektive bisatsdomän.

(1) a. Här är farfars gamla fåtölj /Op som jag har fått ärva.
b. Det är av sina vänner /Op (som) man får höra sanningen.
c. Ju fler gäster /Op som kommer, desto roligare blir det.

En alternativ syn på satsfogningen när det gäller konstruktioner av detta slag
är att uppfatta de led som bisatserna, enligt beskrivningen ovan, anknyter till
såsom bisatsinterna synliga satsbaser, eller åtminstone som genererade inom
bisatsen. En sådan analys förespråkas t.ex. beträffande relativsatser av Richard
S. Kayne i hans uppmärksammade bok The Antisymmetri of Syntax (1994).
Idén bakom vad som ibland kallas »the promotion analysis» är dock inte helt
ny. Viktiga tidiga inlägg är Smith 1969, Schachter 1973 och Vergnaud 1974.1
Schachter 1973 föreslås också samma analys för utbrytningskonstruktioner.
Från skandinaviskt håll har en »promotion analysis» förespråkats för relativ-
satser av norrmannen Tor A. Åfarli (1994), som det tycks oberoende av Kayne
1994. De proportionala bisatserna har inte varit på samma sätt i blickfånget för
forskarna, men beskrivs i Svenska Akademiens grammatik som bisatser med
synlig satsbas (SAG 4:616).

Jag ska nedan kort presentera ett par varianter av »the promotion analysis»
och diskutera olika argument för och emot hypotesen. I den tidigare forsk-
ningen är det framför allt den relativa satsfogningen som stått i fokus, men jag
kommer här att ta upp alla de tre bisatstyper som nämnts ovan, dvs. relativsat-
ser, utbrytningssatser och proportionala bisatser.

7.2.1 The promotion analysis - en kort presentation och några
problem
Gemensamt för olika varianter av »the promotion analysis» är att man utgår
ifrån att relativsatsens korrelat, eller en del av det, genereras som argument i
bisatsens verbfras och sedan avancerar (»promoveras») till en mer framskjuten
position. Tidiga företrädare för denna hypotes som Schachter (1973) och
Vergnaud (1974) utgår ifrån att korrelatet genereras i bisatsen men realiseras i
matrissatsen. I senare beskrivningar frångår man helt eller delvis det senare.
För Kayne (1994) är relativkomplexet en DP med en bisats (CP) som komple-
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ment; korrelatets determinerare genereras i D9, medan den del av korrelatet
som inte utgörs av determineraren genereras som argument till bisatsens verb
och lyfter till spec-CP men inte nödvändigtvis längre, se (2a-b). Åfarli (1994)
å sin sida betraktar hela relativkomplexet som en satskonstituent, hos honom
kallad TP, se (3a-b).

(2) a. the picture that Bill saw
b. [DB the [Cppicturej [c* that [ Bill saw t;]]]]

(3) a. han som kjppte slike sko
b. [TP han; som [Vp U kjppte slike sko ]]]

I synnerhet Kaynes analys har blivit mycket uppmärksammad - och diskute-
rad. Ett viktigt motinlägg är Borsley 1997. Från skandinaviskt håll har Christer
Platzack (2000) sällat sig till kritikerna i en uppsats där han levererar en alter-
nativ analys av den relativa satsfogningen (en analys som jag också får anled-
ning att återkomma till i kapitel 8). Ett viktigt argument mot bisatsinterna kor-
relät i bl.a. Borsley 1997 är att korrelatet tar kasus efter sin ställning i förhål-
lande till matrisverbet, inte efter bisatsverbet. Jag återkommer nedan till frågan
om korrelatets form och formen hos de led som utbrytningssatser och propor-
tionala bisatser anknyter till.

En annan invändning hos Borsley är att det promoverade ledet i exempel
som (2), i detta fall picture, är en NP inte en DP. Eftersom ledet är ett argument
i bisatsen borde det ha varit en DP.

Ett ytterligare motargument är problemet med s.k. extraponerade relativsat-
ser, dvs. relativsatser som står skilda ifrån sina korrelat, se (4) nedan (där kor-
relätet markerats med fetstil).

(4) Hon träffade en man på båten som hon senare kom att gifta sig med.

Hos såväl Kayne 1994 som Åfarli 1994 går gränsen mellan korrelat och sub-
junktion i normalfallet mitt i en funktionell fras, CP resp. TP, jfr (2b) och (3b),
vilket innebär att extraponerade relativsatser rimligtvis bör vara strandade
(dvs. att korrelatet har flyttat ifrån resten av bisatsen). I Åfarlis fall är en sådan
lösning inte orimlig eftersom korrelatet med hans analys beskrivs som en sam-
manhållen konstituent. Men (som också påpekas i Platzack 2000 med särskild
hänvisning till Wilder 1995) är korrelatet hos Kayne splittrat: determineraren
befinner sig i huvudet i en DP och resten av korrelatet i specificeraren i en

komplement-CP. Kayne uppfattar själv den extraponerade relativsatsen just
som strandad, men det framgår inte av hans framställning hur det splittrade
korrelatet kan flytta som en sammanhållen enhet.

Redan dessa påpekanden är, som jag ser det, rätt besvärande för »the promo-
tion analysis», framför allt i Kaynes tappning, men när det gäller korrelatets ka-
sus även i Åfarlis. Jag ska nedan lite utförligare ta upp ett par andra problema-
tiska sidor hos analyser av detta slag, och beaktar då även utbrytningssatser och
proportionala bisatser vid sidan av relativsatser.
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7.2.2 Formen hos de led som relativsatser, utbrytningssatser och
proportionala bisatser anknyter till
Det kanske främsta konkreta argumentet för en analys där korrelatet till en re-
lativsats uppfattas som helt eller delvis genererat inom bisatsen är att korrelatet
kan innehålla reflexiva pronomen som anknyter till bisatsens subjekt; (5a) är
ett engelskt exempel från Kayne 1994 och (5b) ett norskt från Åfarli 1994.

(5) a. the picture of himself, that Bill, saw
b. Det av husa sinej som Jon, bor i, er ganske falleferdig.

Som jag redan har framhållit i kapitlen 3 och 4 används reflexiva pronomen
med syftning på bisatsens subjekt även i fokusled i emfatiska omskrivningar.
Detta gäller alla de språk som här är aktuella. I (6a-b) ges ett svenskt och ett
engelskt exempel. Samma sak gäller också reflexiva pronomen efter ju + kom-
parativ vid proportional satsfogning, se (7a-b).

(6) a. Det är av sinai vänner (som) man, får höra sanningen.
b. It was he himself, (that) he, was worried about.

(7) a. Ju fler av sinaj tänder (som) man, får behålla som gammal, desto bättre,
b. The more of himself (that) he, gives, the better the show is.

Så långt kan man tycka att en »promotion analysis» kunde gälla alla de tre sats-
typer som är aktuella här. När det gäller relativsatser pekar emellertid, som jag
redan framhållit, korrelatets kasus åt ett annat håll. Relativsatsens korrelat tar
kasus efter sitt förhållande till matrisverbet, se (8a-b). Det fokuserade ledet
före en utbrytningssats däremot har också beträffande kasus en bisatstillnär-
mad form, se (9a-b).2 Av de isländska exemplen i (lOa-b) framgår att det-
samma gäller för led som föregår proportionala bisatser. Kasustilldelning vid
proportional satsfogning kan, när det gäller de här aktuella språken, prövas en-
dast på isländska som kasusböjer substantiv. Inget av språken (inte heller is-
ländskan) har nämligen distinkta kasusformer för pronomen i komparativ.

(8) a. Här är han/Fråga honom som kan reglerna.
b. Här är han/Fråga honom (som) ni brukar fråga.

(9) a. Det är bara han som kan reglerna.
b. Det är honom (som) ni ska fråga.

(10) a. Pvf fleiri gestirNOM. sem koma, fm skemmtilegra veröur (paÖ).
'Ju fler gäster som kommer, desto roligare blir det.'

b. Pvf fleiri gestumDAT sem vid bjööum, fm skemmtilegra veröur (f>aÖ).
'Ju fler gäster vi bjuder, desto roligare blir det.'

Att både fokusledet före en utbrytningssats och det led som föregår den pro-

portionala bisatsen har en bisatstillnärmad form tycks stå klart. När det gäller

21 danskan och (i förekommande fall i) engelskan används endast oblik form i utbrytningsled, oav-
sett utbrytningssatsens variant. Se diskussionen i kapitel 4 (avsn. 4.1.3).
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kasus kontrasterar sådana led klart mot relativsatsens korrelat. Också detta fö-
refaller okomplicerat. Vad jag nu vill tillägga är att samma uppdelning mellan
satsfogningarna faktiskt kan göras också när det gäller reflexiva pronomens

syftning. Även om ett reflexivt pronomen i korrelatet till en vanlig relativsats
i vissa fall kan syfta på bisatsens subjekt som i (5a-b), så är detta faktiskt inte
det normala. En förutsättning för en sådan syftning är, tycks det, att det re-
flexiva pronomenet ingår i ett (efterställt) prepositionsattribut till korrelatets
huvudord. Men inte heller i dessa fall är syftningen alltid självklar: i (1 la) lig-
ger tolkningen att porträttet föreställer Gustaf närmare till hands än (den också
tänkbara) tolkningen att porträttet föreställer Viktor. Och när ett reflexivt pro-
nomen föregår korrelatets huvudord syftar det entydigt på matrissatsens sub-
jekt: i (1 lb) är det självklart Gustafs fru som Viktor har målat, inte sin egen.

(11) a. Gustaf köpte det porträtt av sig själv som Viktor hade målat.
b. Gustaf ville inte ta med sin fru, som Viktor hade målat, till vernissagen.

Att det finns en prefererad tolkning av (Ila) hänger samman med att det re-
flexiva pronomenet hellre syftar bakåt än framåt. Om man helt och hållet tar
bort ett sådant konkurrerande subjekt kan det reflexiva pronomenet däremot
mycket naturligt syfta på bisatssubjektet, förutsatt att det står i ett efterställt
attribut. En intressant följdiakttagelse är att ett sådant efterställt attribut ganska
ofta kan ges en alternativ placering inuti bisatsen, skilt från resten av korrelatet,
jfr (12a-b).

(12) a. Den tavla av sig själv som Viktor hade målat var riktigt bra.
b. Den tavla som Viktor hade målat av sig själv var riktigt bra.

Jag ska här låta det vara osagt om man bör räkna med att fraser som av sig själv
i (12a) bör uppfattas som genererade inom bisatsen eller ej. Men det finns såvitt
jag förstår ingenting som talar för att huvudord och framförställda bestäm-
ningar i korrelat till vanliga relativsatser skulle vara bisatsinterna.

Sammantaget visar genomgången att korrelat till vanliga relativsatser i nor-
malfallet har en form som bestäms av dess förhållande till matrissatsens verb,
medan det fokuserade ledet i en utbrytning och det led som en proportional bi-
sats anknyter till tvärtom har en form som om de tillhörde bisatsen. Vad jag
därmed menar mig ha visat är att de reflexiva pronominas syftning i (5a-b) inte
är något riktigt bra argument för »the promotion analysis» när det gäller rela-
tivsatser.

Formen hos fokusled i utbrytningar och led som föregår proportionala bisat-
ser talar i så fall mera för ett bisatsintern analys i dessa fall. Jag menar emeller-
tid att även dessa led trots allt står utanför bisatsen. Deras form hänger samman
med att de inte har någon tydlig syntaktisk relation till ett överordnat verb (se
vidare kapitel 8, avsn. 8.5.3 och 8.8.2). Situationen kan jämföras med den som
gäller vid vänsterdislokationer då ett reflexivt pronomen i det dislokerade le-
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det, som befinner sig utanför den egentliga satsdomänen, syftar på den efter-
följande satsens subjekt, se (13).
(13) Sirii nya klänning, den gillar Lisa,.

1.2.3 Vilken proposition bygger bisatsen på?
»There is no clefting in Danish, only cleft sentences!» är slutsatsen i Henning
Nplkes uppsats »Clefting in Danish?» från 1984. Nplke menar att det inte är
genom att »bryta ut» ett led från en sats som den i (14a) som man åstadkommer
en utbrytningskonstruktion som den i (14b). Fokusledet i den senare är gene-
rerat in situ och svarar mot en tom operator i bisatsen, se (14c).3
(14) a. Marie elsker Peter.

b. Det er Peter, Marie elsker.
c. Det er Peteri [Opj Marie elsker tj

Min uppfattning överensstämmer med Nplkes på två väsentliga punkter. Jag
instämmer dels i att det egentligen inte finns någon utbrytning, utan bara ut-
brytningskonstruktioner,4 dels i att vi har ett underförstått led i bisatsen som
kan representeras med en tom operator i satsens spets. Jag har emellertid när-
mat mig denna slutsats ifrån ett annat håll än Nplke, och jag ska här försöka
komplettera hans resonemang på ett förhållandevis konkret sätt.

Den indexering som Nplke ger i (14c) låter sig göras. I det här fallet kan vi
sluta oss till att den person Marie älskar är Peter; operatorn har alltså samma
referens som fokusledet. En sådan identifikationsmöjlighet är dock inte någon
förutsättning för utbrytningskonstruktionen. Om vi negerar meningen i (14b)
får vi (15a). I denna utbrytningskonstruktion måste fokusledet och operatorn
ha olika referens och de båda leden kan således inte koindexeras här, se (15b).

(15) a. Det är inte Peter (som) Marie älskar.
b. Det är inte Peterj [Op; som Marie älskar t;]

Av detta exempel vill jag dra två slutsatser: 1) det fokuserade ledet kan inte
gärna vara promoverat ifrån bisatsen och 2) bisatsen bygger på en proposition
som innehåller en referentiellt ospecificerad variabel. Jag menar också att detta
gäller för satstypen generellt, dvs. inte bara i negerade utan också i icke nege-
rade utbrytningskonstruktioner. Innehållet i utbrytningssatsen, dess proposi-
tion, presupponeras i sin kontext. I både (14b) och (15a) presupponeras att
'Marie älskar någon', varken mer eller mindre. Att man i det icke-negerade ex-

emplet kan sluta sig till att Marie älskar Peter betyder inte att fokusledet skulle

3 Jag bortser i det följande ifrån Nplkes inskränkning till danska utbrytningar, eftersom hans reso-
nemang kunde gälla vilket som helst språk med motsvarande fokuskonstruktion.
4 Beteckningar som cleft sentence, utbrytningskonstruktion och emfatiskt omskrivning är natur-
ligtvis egentligen inte särskilt lyckade om man inte räknar med någon »clefting», utbrytning eller
omskrivning. Jag bortser från den bristen på logik här.
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tillhöra bisatsen. Motsvarande slutsats för det negerade fallet är att Marie inte
älskar Peter.

Vilken proposition bygger då de vanliga relativsatserna på? Låt oss först ta
en mening med en icke-restriktiv relativsats som (16a). Här kan vi med visst
fog påstå att två saker hävdas, nämligen både att 'den här fåtöljen stod länge
på vinden' och att 'jag har ärvt den här fåtöljen av farfar'. Om vi tillfogar en

negation i matrissatsen, se (16b), påverkas inte den information som ligger i
själva relativkomplexet; jag har fortfarande ärvt »den här fåtöljen» av farfar.
(16) a. Den här fåtöljen, som jag har ärvt av farfar, stod länge på vinden,

b. Den här fåtöljen, som jag har ärvt av farfar, har inte stått på vinden.

Rent pragmatiskt kan man därför tänka sig att korrelatet i det här fallet faktiskt
är satsbas i bisatsen, snarast i enlighet med Åfarlis analys i (3b) ovan. Men en
sådan analys är inte nödvändig. Att vi av relativkomplexet kan sluta oss till vad
det är som ärvts betyder inte nödvändigtvis att korrelatet är bisatsinternt.
Ingenting hindrar att bisatsens satsbas är en osynlig operator vars referens tol-
kas genom identifikation med ett bisatsexternt korrelat, se (17). Den proposi-
tion som bisatsen ensam uttrycker är i så fall endast 'jag har ärvt något av far-
far'.

(17) [den här fåtöljen] j [Op, som jag har ärvt t, av farfar]

Skillnaden gentemot utbrytningssatsen är att satsbasen i den icke-restriktiva re-
lativsatsen alltid har samma referens som korrelatet, medan operatorn i en ut-
brytningssats inte nödvändigtvis har samma referens som det utbrutna ledet.

När det gäller relativkomplex med restriktiva relativsatser finns det anled-
ning att beakta det definita och det indefinita fallet var för sig. Ser man endast
till ett indefinit relativkomplex som det i (18a) kan man känna sig beredd att
göra samma analys som beträffande relativkomplex med icke restriktiva rela-
tivsatser. Relativkomplexet i (18a) signalerar att 'hon hade ärvt en fåtölj av far-
far'. Emellertid måste man anse att det definita relativkomplexet i (18b) ut-
trycker samma sak, vilket innebär att åtminstone definithet måste uttryckas bi-
satsexternt i relativkomplex med restriktiva relativsatser.

(18) a. På vinden stod en fåtölj (som) hon hade ärvt av farfar.
b. På vinden stod den fåtölj (som) hon hade ärvt av farfar.

Pragmatiskt sett låter sig relativkomplex av den typ som illustreras i (18a-b)
förenas med Kaynes (1994) strukturella analys enligt (2b) ovan. I de fall då re-

lativkomplexet har icke-specifik referens som i (19a) och bisatsen svarar för en

hypotetisk karakteristik, men inget kan anses presupponerat,5 är det svårare att

5 Hooper & Thompson (1973:490 f.) menar att indefinita korrelat + restriktiva relativsatser ut-
trycker hävdade propositioner. Detta är inte möjligt i de fall korrelatet har icke-specifik referens
som i (17a) ovan (jfr Schachter 1973:41), men är också enligt min mening tveksamt i de fall kor-
relätets har specifik referens.
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bedöma om Kaynes analys är pragmatiskt tillämplig. Samma oklarhet gäller
många proportionala bisatser, t.ex. (19b).

(19) a. Hon vill ha en bil som kan köra i 800 knutar.
b. Ju fler gäster som kommer, desto roligare blir det.

Jag är dock inte beredd att på grundval av exempel som dem i (19a-b) anse att
man på rent pragmatiska grunder ska utesluta en analys av den typ som Kayne
föreslår, dvs. där huvudordet i korrelatet resp. ju-ledet ses som bisatsinternt,
vare sig när det gäller relativsatser eller proportionala bisatser. Det finns å
andra sidan inte heller något som tvingar oss till en sådan analys, och man kan
därför på andra grunder komma till ett annat ställningstagande.

7.2.4 Sammanfattande värdering
Jag har ovan, för att utröna om de led som relativsatser, utbrytningssatser och
proportionala bisatser knyter an till bör betraktas som bisatsgenererade (och i
så fall ev. bisatsinterna) eller ej, dels uppehållit mig vid formen hos dessa led,
dels försökt utröna vilken proposition man kan tänka sig att de respektive bi-
satserna bygger på.

När det gäller relativsatser är det endast det ena av dessa kriterier, korrelatets
form, som ger ett entydigt utslag. Korrelatet rättar kasus efter sin ställning i för-
hållande till matrisverbet och eventuella reflexiva pronomen syftar i normal-
fallet på matrissatsens subjekt. Av dessa fakta tillsammans med andra problem
avseende »the promotion analysis» drar jag slutsatsen att korrelatet till relativ-
satsen varken helt eller delvis genereras i bisatsen. Att tolkningen av relativ-
komplexet i vissa fall skulle tillåta en sådan analys har i sammanhanget ingen
betydelse. Man kan lika gärna tänka sig att en osynlig satsbas identifieras kon-
textuellt med korrelatet.

Beträffande utbrytningssatser är utfallet när det gäller de båda kriterierna
något annorlunda, men slutsatsen densamma. Av logiska skäl kan det fokuse-
rade ledet inte vara bisatsinternt; det ingår inte i den proposition som bisatsen
bygger på, men intressant nog kan utbrytningens fokusled trots detta ha en
form som om det tillhörde bisatsen. Att detta är möjligt menar jag hänger sam-
man med att fokusledet har en rätt självständig ställning i matrissatsen; ledet är
inte underkastat samma styrning från ett matrisverb som korrelatet till en van-

lig relativsats.
De proportionala bisatserna måste, menar jag, bedömas i relation till de båda

andra satstyperna. Inget av de kriterier som undersökts tycks nämligen ge nå-
got entydigt utslag. Den bisatstillnärmade formen hos ju-ledet behöver inte
innebära att det är bisatsinternt (jfr fokusledet före utbrytningssatser). Och att
huvudordet i ju-ledet rent pragmatiskt möjligen skulle kunna vara satsbas i bi-
satsen är allt annat än en garanti för att så är fallet (jfr relativsatser).



185

Även om det inte är ett hundraprocentigt argument menar jag att den analys
som är troligast för de proportionala bisatserna är den som är mest lik analysen
för de båda andra satstyperna, dvs. en analys som innebär att bisatsen har osyn-

lig satsbas och att det led den knyter an till är helt och hållet bisatsexternt. För
denna enhetliga bedömning talar även möjligheten att alternativt inleda inte
bara relativsatser, utan även utbrytningssatser och proportionala bisatser med
relativa pronomen i engelskan, se (20a-b). Relativa pronomen bör ses som

synliga satsbaser, vilka i förekommande fall klart bör förpassa såväl korrelat
som fokusled som ju-led vid proportional satsfogning till en bisatsextern posi-
tion.

(20) a. It isn't Peter who Mary loves, it's Steve.
b. The more people who come, the more fun we'll have.

Att relativa pronomen inte används i svenska utbrytningar och proportionala
bisatser hänger sannolikt inte samman med att satsbasen i dessa satser ska ges
en annan placering än i sina engelska motsvarigheter, utan på att det i svenskan
råder vissa begränsningar beträffande bruket av relativa pronomen. Dessa gör
sig i viss mån gällande redan vid helt vanlig relativ satsfogning (jfr avsn.
3.2.2.2).

Sammantaget räknar jag således med att relativsatser, utbrytningssatser och
proportionala bisatser alla inleds med osynlig satsbas, när de inte inleds med
relativa pronomen.

7.3 Om x-led, x-satser och x-framflyttning
Fortsättningsvis utgår jag alltså ifrån, liksom jag i praktiken gjort tidigare, att
alla de som-satstyper som jag räknat in i satstypsgrupperna 1 och 2 i tabell 7:1
ovan har en osynlig operator i satsbaspositionen. Den osynliga operatorn kan
beskrivas som en variabel med öppet värde i bisatsens proposition, vilken på
olika sätt tolkas kontextuellt. Om bisatsens proposition ska preciseras kan den
ospecificerade variabeln, som vi sett, ibland ersättas med ett indefinit prono-
men eller adverb som någon, någonting, någonstans etc., jfr (21).
(21) Det är inte Peter Opt som Marie älskar tj.

presupponerad proposition: Marie älskar någon.

Den proposition som själva bisatsen i (21) bygger på är dock inte den som ovan

uppges som den presupponerade. Både presuppositionen och en del av bety-
delsen i pronomenet någon följer av kontexten. Pronomenet någon används fö-
reträdesvis om personer och är singulart; den osynliga operatorn uttrycker inte
sådana betydelser. Den proposition som bisatsen i sig själv, oberoende av kon-
texten, uttrycker skulle i stället kunna beskrivas: 'Marie älskar x'. Också t.ex.
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relativsatser kan bygga på exakt samma proposition och se identisk ut. Skill-
nåden mellan satstyperna ligger då, som det ser ut, endast i kontexten. I en
icke-restriktiv relativsats t.ex. identifieras (den osynliga) satsbasen helt och
fullt med korrelatet, och relativkomplexet uttrycker i detta fall en hävdad pro-

position, vilket dock, som jag redan framhållit, inte betyder att en icke-restrik-
tiv relativsats i sig själv är hävdad eller att satsbasens identitet är preciserad ge-
nom bisatspropositionen.

Jag kan fortsättnings ibland använda termen x-led för satsbaser med öppen,
eventuellt kontextuellt tolkningsbar, referens. Till x-leden räknar jag därvid
inte bara osynliga operatorer utan också synliga satsbaser i t.ex. relativsatser
och kvesitiva bisatser. En synlig satsbas kan då, till skillnad från en osynlig,
uttrycka vissa formella betydelser. Det relativa adverbet i (22) t.ex. kan tillskri-
vas en betydelsekomponent [lokal] och det kvesitiva pronomenet i (23) kom-
ponenterna [human/animat] och [ental].
(22) I huset där Marie bor ...

presupponerad proposition: Marie bor någonstans.

(23) Jag vet inte vem, Marie älskar t;.
presupponerad proposition: Marie älskar någon.

Gemensamt för osynliga och synliga x-led är alltså deras »x-referens», dvs. en
referens som ibland specificeras genom ett visst led i matrissatsen som bisatsen
knyter an till, ibland förblir helt öppen som i (23).

Samma öppna referens som gäller satsbasen i en kvesitiv bisats gäller natur-
ligtvis även satsbasen i en direkt kvesitiv fråga, vilken därför också kan sägas
inledas av ett x-led.6 En fundamental skillnad mellan den direkta frågan och
olika bisatser som inleds med x-led är emellertid, enligt min modell, att det
bara är i det förra fallet som x-ledet kan stå i ForceP - en projektion som saknas
i bisatser. I kapitel 6 införde jag i stället en särskild projektion, XP, för sats-
baser i bisatser. Denna benämning på frasen är i ljuset av det ovan sagda logisk:
det är i XP som bisatsernas x-led har sin position. Och när jag i det följande
talar om x-satser avser jag bisatser med (ett x-led som satsbas i) XP.7

I en x-sats kan x-ledet, i de språk som är aktuella i detta sammanhang, endast
stå i XP vid realiseringspunkten. En konstituent som inte står i x-satsens XP
kan inte vara ett x-led. Och omvänt gäller, är min hypotes, att ett led som står
i XP inte bara kan vara ett x-led utan måste uppfattas så. Det är därför som ord
som svenskans där, dit och då kan användas med självständig referens om de
inte står i XP men tolkas utifrån den matris bisatsen är integrerad i när de utgör
satsbas i en x-sats.

Nu bör man emellertid observera att antalet språkliga element som kan fun-

61 Lyons 1995 (s. 183 ff.) beskrivs för övrigt kvesitiva frågor som just »x-questions».
7 Med denna avgränsning hamnar alltså direkta frågor, med x-ledet i ForceP, utanför x-satserna.
Detta är i första hand en (med hänsyn till den fortsatta framställningen) praktisk avgränsning.
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gera både som x-led och som konstituenter med självständig referens sannolikt
alltid är mycket begränsat. Ofta har x-led interrogativ form, wh-form. Sådana
satsled kan (i här aktuella språk) endast förekomma i ForceP eller XP. En me-
ning som inleds med en wh-konstituent i ForceP uppfattas alltid som en kve-
sitiv direkt fråga. Någon sådan tolkning av en x-sats utlöses inte av ett led med
wh-form i XP. Bisatsen behöver inte ens uppfattas som kvesitiv. Relativsatser
t.ex. betraktar vi snarast som deklarativa, också när de inleds med wh-formade
relativa pronomen.

Ett »vanligt» satsled, dvs. ett satsled som inte har wh-form, i ForceP gör me-

ningen till en påståendemening. Vi kan säga att sådana konstituenter har
d-form (d som i deklarativ). Till skillnad från wh-konstituenter måste d-kon-
stituenter inte förekomma satsinitialt. Och viktigast av allt: de förekommer
normalt inte satsinitialt i x-satser. Skälet till detta bör hänga samman med, me-
nar jag, att ord och fraser med d-form i normalfallet inte kan ha x-referens och
därför inte kan inta XP. Endast ett litet antal pronomen och adverb kan ha
d-form men ändå fungera som x-led. I svenskan rör det sig endast om de redan
nämnda adverben där, dit och då. (Ord som någon, någonting och någonstans
kan inte fungera som x-led, även om det ligger nära till hands att använda dem
när man ska precisera en x-satsproposition, jfr ovan.)

Om man på detta sätt utgår ifrån att t.ex. vanliga nominalfraser med d-form
inte kan fungera som x-led med x-referens, då föreligger också en naturlig
spärr mot promovering av sådana led i XP. Detta skulle i så fall också innebära
att »the promotion analysis» kunde avfärdas även på teoretiska grunder.8

Jag kommer i det följande att ha anledning att diskutera hur framflyttningen
av x-led till XP går till och talar då om x-framflyttning. Framflyttning av led
till ForceP kan med samma logik kallas force-framflyttning. Som vi redan sett
föreligger vissa skillnader mellan x-framflyttning och force-framflyttning.
Force-framflyttning gör en sats till en mening som korrelerar mot en proto-
typisk språkhandling: framflyttning av ett led med wh-form resulterar i en kve-
sitiv fråga, framflyttning av ett led med d-form ger ett påstående. Olika x-satser
däremot korrelerar inte mot särskilda språkhandlingar och ett inledande wh-led
betyder inte självklart att satsen uppfattas som kvesitiv. I de germanska

8 Åfarli (1994) använder den parallella analysen av kvesitiva bisatser och relativsatser som återges
i (ia-b) som ett argument för »the promotion analysis» och skriver att det vore förvånande om språ-
ket inte skulle utnyttja strukturen i (ib) om det utnyttjar strukturen i (ia). Givet att den kvesitiva
satsen ska analyseras som i a-exemplet är hypotesen att b-exemplet beskriver relativsatsen, menar
han, »the minimal assumption».

(i) a. [tp kven, [T.> som [Vp t, kj0pte slike sto]]]
b. [tp han, [t? som [Vp f kjppte slike sto]]]

Men enligt min hypotes ovan skulle alltså analysen i (ib) vara omöjlig. Parallellen mellan kve-
sitiva bisatser och relativsatser är inte heller så fullständig som den kan framstå vid en jämförelse
mellan enbart subjektssatserna. Subjunktionens varierande distribution i icke-subjektssatser be-
traktas av Åfarli som »irrelevant for the underlying structural parallelism between the two struc-
tures» (sid. 84, not 2). Detta är som framgått en hållning jag inte delar (jfr avsn 2.3.1).
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V2-språken föreligger också en annan tydlig skillnad mellan de båda framflytt-
ningsprocesserna, nämligen att force-framflyttning alltid förenas med fram-
flyttning av det finita verbet. Någon sådan koppling gäller inte vid x-framflytt-
ning.

I nästa avsnitt återkommer jag till x-framflyttningens egenart.

7.4 Analys
I detta avsnitt inleder jag den egentliga analysen av som-satserna. Som jag re-
dan inledningsvis framhöll begränsar jag mig här till ett bisatsinternt perspek-
tiv och återkommer i nästa kapitel till relationen mellan matrissats och bisats.
Analysen nedan kan och måste ske på olika fronter om hela den variation som
beskrivs i tabell 7:1 ska kunna förklaras. Man kan ställa satstypsgrupper mot
varandra, man kan ställa olika språk mot varandra och man kan ställa sub-
jektsvarianter mot icke-subjektsvarianter. Framställningsmässigt hade det va-
rit enklast om man kunnat följa en linje i taget. Detta är dock inte möjligt, utan
de olika infallsvinklarna måste få växla och interferera med varandra.

I de två första inledande delavsnitten nedan tar jag upp vissa grundläggande
skillnader mellan de aktuella språken: dels använder de olika språken olika bi-
satsinledande partiklar i som-satserna, dels tycks det råda olika krav i de olika
språken när det gäller x-framflyttning av subjekt. I delavsnitt 7.4.3 går jag sär-
skilt in på de skandinaviska språkens särart: Varför är i dessa språk som eller
der obligatoriskt i subjektsvarianter inte bara i satstyper med osynlig satsbas
utan även i en del satstyper med synlig satsbas (satstypsgrupp 3)? En sådan
fråga leder till en följdfråga som jag försöker besvara i avsnitt 7.4.4, nämligen
varför som är ogrammatiskt i de pronomeninledda relativsatserna. I avsnitt
7.4.5 tar jag upp variationen mellan obligatoriskt och fakultativt that i eng-

elskan, och i avsnitt 7.4.6 fakultativt och subfakultativt som i svenskan. I av-

snitt 7.4.7 sammanfattas slutsatserna.

7.4.1 Hur ska de bisatsinledande partiklarna i som-satserna
tolkas?

Vid en jämförelse av de svenska, isländska, engelska resp. danska relativsat-
serna i (24a-d) kan de olika språkens bisatsinledande partiklar ytligt sett te sig
som direkta motsvarigheter till varandra. Så enkelt vet vi emellertid att det inte
är. Åtminstone kan danskans der, som bara används i subjektssatser, knappast
jämställas med som, sem eller that. De senare partiklarna, som vi brukar be-
nämna subjunktioner, förekommer ju också i icke-subjektssatser.
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(24) a. Känner du mannen som talade med henne?
b. Pekkir j)u manninn sem talaÖi vid hanal
c. Do you know the man that talked to herl
d. Kender du den mand der talte med hendel

Hur man ska se på de båda subjunktionerna är dock inte heller självklart. Alla
de nordiska språken har en subjunktion, att/atlaÖ, som etymologiskt sett mot-
svarar engelskans that och precis som denna används i art-satser. En naturlig
fråga är då varför engelskan kan använda samma subjunktion i att-satser och
som-satser, medan de nordiska språken har en egen subjunktion, som, för de
senare, en subjunktion som utvecklats ur den likalydande komparativa sub-
junktionen.

Jag ska nedan presentera en preliminär tolkning av de bisatsinledande ele-
menten som/sem, that och der i relativsatser och andra som-satser för att ha en

grund för den fortsatta analysen. Diskussionen handlar dels om de olika partik-
larnas grammatiska funktion, dels om deras därmed sammanhängande position
i C-domänen. Jag utgår härvid både ifrån vissa teoretiska överväganden och
ifrån den empiriska verkligheten.

7.4.1.1 Den teoretiska utgångspunkten
Min teoretiska ståndpunkt kan kort uttryckas som två enkla regler: 1) minimera
homonymin och 2) minimera synonymin. Den första principen, minimera ho-
monymin, innebär att man i första hand bör förvänta sig att ett ord med en viss
form har samma funktion i olika konstruktioner. Om man t.ex. ska bedöma

engelskans that är, med denna utgångspunkt, det omärkta alternativet att parti-
keln har samma funktion i som-satser som i att-satser. Detta är också min slut-

sats nedan. All homonymi kan dock självfallet inte uteslutas. En sådan förelig-
ger t.ex. beträffande det demonstrativa pronomenet that och subjunktionen
that. Den senare har sitt ursprung i det förra, men måste precis som svenskans
det och att, med samma etymologi, räknas som två olika ord.

Att principen minimera homonymin kan formuleras beror på att partiklar av
den typ som det är fråga om här har en tendens att sprida sig från en konstruk-
tion till en annan. Man förväntar sig knappast att en partikel plötsligt dyker upp
i en ny kontext med en helt ny funktion eller betydelse. Men detta hindrar inte
att homonymi växer fram med tiden genom senare omtolkning eller successiv
vidareutveckling. Man kan då också hamna i något som skulle kunna beskrivas
som partiell funktionell överlappning. Jag har t.ex. själv i detta arbete utgått
ifrån att det finns två olika subjunktioner som, en komparativ och en icke-kom-
parativ, som båda förekommer i bisatser med satsbas. Jag menar att det sanno-
likt är som markör av en osynlig satsbas som partikeln först spritt sig från kom-
parativa bisatser till andra bisatser med osynlig satsbas.

Den andra principen, minimera synonymin, innebär att man inte bör förvänta
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sig att två (formmässigt) olika ord ska ha samma primära funktion.9 Att man
t.ex. i danskan ibland kan välja mellan som och der som inledare i relativsatser
betyder inte att de har identisk funktion. Att partiklarna inte alltid är utbytbara
pekar mycket tydligt åt motsatsen. Men att valet av partikel ändå många gånger
faktiskt är rätt fritt antyder i så fall också att partiklarna kan fullgöra flera olika
»uppgifter» och av den anledningen ersätta varandra, något jag får anledning
att återkomma till. Grundprincipen står dock fast.

Innebörden av de båda principerna skulle därmed kunna sammanfattas på
följande sätt:
- En och samma partikel som uppträder i olika kontexter, t.ex. olika som-sat-

ser, kan förväntas ha samma eller besläktade funktioner i de olika kontex-
tema.

-Två olika partiklar kan förväntas ha skilda primära funktioner. Detta gäller
även partiklar som kan uppträda komplementärt i samma kontext.

7.4.1.2 Den empiriska utgångspunkten
Som jag var inne på i kapitel 4 kan man i danska dialekter finna relativsatser
som samtidigt uppvisar alla partiklama som, at och der, se (25) nedan. Helt
obegriplig är inte denna typ av kombinationer om man, i enlighet med den
andra av tolkningsprincipema ovan, utgår ifrån att de olika formorden har i hu-
vudsak olika funktion. Jag bortser tills vidare ifrån frågan varför standardsprå-
ket klarar sig med endera som eller der i dessa fall.

(25) den fyr som at der traf hende

Att partiklama som, at och der alltid förekommer i samma inbördes ordning ta-
lar naturligtvis också för att de har olika funktioner, och därmed för att de bör
förknippas med olika projektioner i satsmodellen. En satsmodell med en enkel
CP, och endast en position för subjunktioner, Ce, klarar inte detta. Den modell
jag arbetat fram här ger större potential i detta avseende. För x-satser gäller, en-
ligt kapitel 6, två finitprojektioner och en projektion för satsbasen ovanför
AgrsP, se (26).

(26)
FinMP

FiniP
""""""AgrsP

Den översta projektionen, XP, rymmer satsbasen i specificeraren med möjlig-
heten att ha en partikel i huvudposition. Det är i detta huvud som jag vill pla-

9 Som synonymer avser man normalt ord med samma betydelse. I detta sammanhang låter jag ter-
men synonymi stå för 'samma funktion'. De ord jag intresserar mig för här har ingen eller mycket
svag betydelse i den mening man vanligtvis lägger i detta ord.
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cera de nordiska språkens som/sem. Här kan som/sem vara en markör av en

osynlig satsbasoperator i samma fras specificerare, något som identifierar
existensen av frasen och den osynliga operatorn.

Var subjunktionen at och partikeln der ska placeras kan diskuteras, men jag
väljer att sätta at i FinMQ och der i spec-FinTP. Enligt principen minimera ho-
monymin bör partiklarna ha samma eller likartade funktioner som i andra kon-
struktioner där de förekommer. I normalfallet menar jag att subjunktioner av

art-typen är deklarativa subjunktioner i FinM9, i spec-huvudrelation med en
deklarativ satstypsoperator i frasens specificerare.10

Danskans der förekommer dels i som-satser, dels i existentialsatser och be-
tecknas i det senare fallet som formellt subjekt. Jag vill gärna se att det har en
liknande funktion i båda fallen. I ett språk (som danskan) där det formella sub-
jektet inte har nominal form är det kanske inte otänkbart att detta kan stå ad-
jungerat till AgrsP; i så fall skulle det formella subjektet kunna signalera att
checkningen av det egentliga subjektet i AgrsP uppskjuts till den osynliga syn-
taxen. Men en sådan placering förefaller mindre logisk i de fall när det egent-
liga subjektet står i fundamentet och faktiskt bör ha passerat AgrsP. Då är en

placering i FinTP naturligare. Jag utgår ifrån att denna position är den troligaste
även i x-satser med det »riktiga» subjektet i XP.

Utifrån de gjorda antagandena kan bisatsen i (26) ges analysen i (27)

(27) [XP Opi [x° som] [FinMP d [FinM« at] [FinTP der [AgrsP t, trafhende]]]]
Om vi nu återgår till de olika standardspråkliga exemplen i (24a-d) ovan, där
var och en av bisatserna utmärks med endast en inledande partikel, så kan vi
mot bakgrund av analysen i (27) ana oss till abstrakta skillnader i sättet att ut-
forma relativsatser i de exemplifierade språken. I (28a-c) har denna variation
konkretiserats genom att de olika bisatsinledande partiklarna i det isländska,
det engelska och det danska exemplet placerats i var sin kolumn med hänsyn
till vilken funktionell fras de kan anses stå i.

(28) a. Pekkir pu manninn Ops sem ts talaÖi viÖ hanal
b. Do you know the man Ops that ts talked to her I
c. Render du den mand Ops der ts talte med hende?

7.4.1.3 Några problem
I (28) har jag undvikit att ta med något exempel på en skandinavisk som-rela-
tiv. I princip har jag dock hittills utgått ifrån att motsvarande relativsats på
svenska och norska inleds med som och kan jämföras med det isländska ex-

emplet i (28a) och att denna variant också är ett alternativ till (28c) i danskan.
En sådan analys är dock inte alldeles oproblematisk.

10 I de fall en subjunktion av an-typ förekommer tillsammans med en om-subjunktion kan man dis-
kutera hur den förra, pleonastiska, ska infogas i strukturen. Jag bortser från detta problem här.
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Ett problem är hur man ska förklara att som inte är obligatoriskt i alla satser
med osynlig satsbas i de skandinaviska språken. Om den osynliga satsbasen
måste identifieras formellt - något som jag utan diskussion implicerat i det fö-
regående - hur ska man då förklara att satsbasmarkören som utelämnas ibland?
Ett annat problem, som gäller svenskan och norskan, är att som också förekom-
mer i en del som-satser med synlig satsbas där partikelns funktion som satsbas-
markör borde vara överflödig. I båda dessa avseenden avviker de skandina-
viska språken från isländskan. I isländskan är ju sem obligatoriskt i alla
som-satser med osynlig satsbas och ogrammatiskt i alla som-satser med synlig
satsbas, jfr (29a-b) och (30a-b).

(29) a. Känner du mannen (som) hon talade med?
b. Pekkir f>u manninn sem hun talaÖi vid?

(30) a. Jag vet inte vem som talade med henne.
b. Eg veit ekki hver talaÖi viÖ hana.

Antagandet ovan att sem fungerar som markör av osynliga satsbasoperatorer
har alltså klart stöd i isländskan. Men det är inte lika självklart att man ska se

på samma sätt på de skandinaviska språkens som. Här är det mera slående att
vissa som-satstyper uppvisar asymmetri mellan subjektssatser, med obligato-
riskt som (alternativt der i danskan), och icke-subjektssatser, med fakultativt,
subfakultativt eller ogrammatiskt som. Detta tyder på att som snarare har en
särskild uppgift i satser med x-subjekt, oavsett om detta är synligt eller osyn-

ligt.
Nu finns det emellertid skäl som talar för att som också i de skandinaviska

språken behövs som satsbasmarkör. Detta behov, menar jag, gör sig gällande i
de icke-restriktiva relativsatserna, som inte kan stå utan subjunktion vare sig i
subjektssatser eller i icke-subjektssatser. Engelskan uppvisar också en skillnad
mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser som skulle kunna tolkas på
motsvarande sätt. I relativsatser med that (som bör stå i FinM2, inte i XQ) är den
osynliga satsbasen omarkerad, vilket inte tycks fungera i det icke-restriktiva
fallet. Icke-restriktiva relativsatser måste inledas med relativt pronomen, dvs.
synlig satsbas. Att detta är enda möjligheten i engelskan kan förklaras med att
detta språk saknar en partikel med satsbasmarkerande funktion likt de nordiska
språkens som/sem.

Man kan nu fråga sig vad den här skillnaden mellan restriktiva och icke-
restriktiva relativsatser i engelskan och de skandinaviska språken egentligen
betyder. Min tolkning är att skillnaden handlar om förhållandet mellan matris-
sats och bisats. Jag drar alltså inte slutsatsen att det endast är i icke-restriktiva
relativsatser som ett krav på formell identifikation av den osynliga satsbasen
skulle råda. Kravet gäller oavsett satstyp, men identifikationen kan i restriktiva
relativsatser (och andra som-satser i grupp 2) ske från matrissatsen, något som

jag här kallar bisatsextern identifiering. I icke-restriktiva relativsatser däremot



193

måste satsbasen antingen vara synliggjord inuti bisatsen, företrädesvis genom
en satsbasmarkör (se dock vidare nedan), eller synlig som i engelskan. Relatio-
nen mellan korrelat och relativsats bör alltså vara annorlunda i det icke-restrik-
tiva fallet än i det restriktiva, något jag får återkomma till i kapitel 8. När den
osynliga satsbasen synliggörs inom bisatsen talar jag om bisatsintern identifie-
ring. Till skillnad från de övriga språken tycks isländskan genomgående kräva
bisatsintern identifiering av osynlig satsbas.

Att som i de skandinaviska språken verkligen används som markör av osyn-

liga satsbaser innebär emellertid inte, menar jag, att man måste avskriva möj-
ligheten att partikeln även har en speciell uppgift i subjektssatserna. Det före-
faller tvärtom uppenbart att så är fallet. Förhållandena i danskan, med dess väx-
ling mellan som och der i subjektsrelativer,11 understryker en sådan slutsats. I
danskan kan en subjektsrelativ nästan alltid inledas med subjektsmärket der,
men om som sätts ut kan - och brukar - der utelämnas, jfr (31a-b).

(31) a. Kender du den mand der talte med hendel
b. Kender du den mand som talte med hendel

Efter synligt subjekt i t.ex. kvesitiva bisatser använder danskan endast der, inte
som. Utifrån uppfattningen att som primärt är en markör av osynlig satsbas i
XP, så är denna begränsning när det gäller bruket av som logisk. I svenskan och
norskan används ju emellertid som även efter synlig satsbas (som i (30a) ovan),
och man kan därför diskutera både position och primär funktion när det gäller
som i dessa språk. Ska man här hellre placera som i FinMQ, eller ska man tänka
sig en alternativ placering i XQ eller FinMQ? Och tyder detta i så fall på någon
sorts homonymi trots allt? Jag återkommer till dessa frågor liksom till den
övergripande frågan vilken specifik funktion som fyller i just subjektssatserna
i de skandinaviska språken.

Ur ett danskt perspektiv kan man säga att som gör der överflödigt i subjekts-
relativer. Nu tycks även det omvända gälla. Det är nämligen så att inte bara
restriktiva relativsatser kan inledas med både som och der, denna växling fun-
gerar även i icke-restriktiva relativsatser, som, enligt hypotesen, kräver bi-
satsintern identifiering av satsbasen, jfr (32a-b).

(32) a. Chomsky, der er grammatiker, ...

b. Chomsky, som er grammatiker, ...

Om icke-restriktiva relativsatser endast kan inledas med synlig eller synlig-
gjord satsbas, då borde endast som-varianten i (32b) varit tänkbar. Men så är
det alltså inte; också (32a) är ett fullt grammatiskt yttrande. Jag är trots detta
beredd att stå kvar vid uppfattningen att det är bisatsintern identifikation som

gäller i icke-restriktiva relativsatser. Min tolkning av det faktum att danskan
tillåter även icke-restriktiva der-relativer är i stället att der på något sätt kan

11 Att växlingen är inte helt fri (jfr avsn. 4.1.2) saknar troligtvis relevans i detta sammanhang.
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medverka i en bisatsintern identifikation av satsbasen. På så sätt skulle alltså

der i viss mening kunna ersätta som, precis som ett utsatt som gör der överflö-
digt.

En sista fråga gäller asymmetrin mellan subjektssatser och icke-subjektssat-
ser i engelskan. Subjunktionen that används här obligatoriskt i subjektsvarian-
ter av som-satser utan satsbas och fakultativt i motsvarande icke-subjektssat-
ser. Men till skillnad från vad som gäller i de skandinaviska språken används
ingen särskild markering i som-satser med synlig satsbas. Detta innebär att
man kanske inte helt och hållet kan skära asymmetrin mellan subjektssatser
och icke-subjektssatser i engelskan och de skandinaviska språken över en kam.

7.4.1.4 Summering inför fortsättningen

Genomgången ovan har resulterat både i vissa ställningstaganden och i en del
frågor som jag tar med mig i den fortsatta diskussionen.

Jag betraktar det fortsatt som en utgångspunkt att som/sem primärt är en sats-
basmarkör med säte i XQ som kan identifiera osynliga satsbaser. Jag noterar
dock att som i svenskan och norskan även används tillsammans med synlig
satsbas. Engelskans that ser jag som en deklarativ subjunktion med säte i FinMs
- också när den uppträder i som-satser, inte bara i bisatser utan satsbas. Dans-
kans der är ett i någon mening formellt subjekt, genererat i spec-FinTP.

Jag utgår också ifrån att en osynlig satsbas måste identifieras bisatsintemt el-
ler bisatsextemt och att isländskan endast tillämpar bisatsintem identifiering
med sem. I de skandinaviska språken och engelskan fungerar bisatsextem iden-
tifiering i restriktiva relativsatser, utbrytningssatser och proportionala bisatser,
men inte i icke-restriktiva relativsatser. En osynlig satsbas kan i de nordiska
språken identifieras direkt med som/sem i X-frasen och i danskan även indirekt
med hjälp av det formella subjektet i der-inledda satser. Engelskan däremot
saknar medel att synliggöra en osynlig satsbas bisatsintemt, och därför måste
icke-restriktiva relativsatser i detta språk alltid inledas med synlig satsbas, dvs.
relativt pronomen.

Frågor som fortfarande hänger i luften är:

-Vad har som för särskild funktion i subjektssatser i de satstyper där subjunk-
tionen har olika status i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter?

-Vad betyder det att svenskan och norskan använder som även i som-satser
med synlig satsbas?

- Hur kan danskans der identifiera en osynlig satsbas, och hur kan över huvud
taget som och der användas komplementärt i vissa som-satser?

- Varför är engelskans that obligatoriskt i subjektsvarianter men fakultativt i
icke-subjektsvarianter? Och föreligger det något samband mellan denna
asymmetri och den (mera omfattande) som råder i de skandinaviska språ-
ken?
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7.4.2 X-framflyttning av subjekt
Om man utgår ifrån antagandet att subjunktionen som i en relativsats genereras
i X9 som markör av den osynliga satsbasen i samma fras specificerare, då är det
omärkta alternativet att den svenska bisatsen i (33a) och dess danska motsva-
righet i (33b) ska ges analysen i (34a). Från den osynliga satsbasen utgår här
en kedja av spår genom finitfraserna ner i I-domänen. Danskans alternativa
konstruktion för subjektssatser med der som inledare, se (33c), förutsätter där-
emot snarast att det i dessa fall inte föreligger några subjektsspår i finitfraserna,
jfr (34b).

(33) a. Känner du mannen som talade med hennel
b. Kender du den mand som talte med hendel
c. Kender du den mand der talte med hendel

(34) XR-^
spec^ ^ X'^-\

Xs FinMP^
spec FinM'

FinM3^ ^ FinTP
spec^ FinT'

Fin-r AgrsP

a. Ops som ts
b. Ops

ts
der

Jag utgår, som framgått ovan, ifrån att der i princip är ett formellt subjekt och
att det genereras i spec-FinTP. Denna position kan inte samtidigt innehålla ett
subjektsspår, vilket antyder att ett x-subjekt kan flytta direkt från AgrsP till XP
som i (34b). En mellanlandning endast i FinMP förefaller mindre trolig. (Som
kommer att framgå nedan menar jag att det formella subjektet flyttar vidare till
den övre finitfrasen.)

Vad exemplen ovan visar är att man kan tänka sig två olika möjligheter för
x-framflyttning i relativsatser och andra som-satser, dels steg-för-steg-flytt-
ning med mellanlandning i finitfraserna, såsom i sora-relativerna, dels direkt-
flyttning utan mellanlandning i finitfraserna, såsom i danskans i der-relativer.

Vilken eller vilka möjligheter för x-framflyttning som föreligger i ett visst
språk verkar att döma av det danska exemplet inte på något självklart sätt
hänga samman med vad som gäller force-flyttning i samma språks huvudsat-
ser. I danska huvudsatser tillåts direktflyttning från AgrsP till ForceP endast i
existentialsatser. Det egentliga subjektet kan då direktflytta till fundamentet
(från spec-AgrsP) om FinTP intas av ett formellt subjekt, se (35a). Motsvarande
konstruktion är inte möjlig vid agentivt subjekt, se (35b). Men denna restrik-
tion gäller alltså inte för direktflyttning av agentiva subjekt till XP i bisatser;
bisatsen i (36b) är lika grammatisk som bisatsen i (36a).
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(35) a. Hvad var der i pakkenl
b. Hvem skrev (*der) bogen?

(36) a. Hun viste hvad der var i pakken.
b. Hun fortalte hvem der skrev bogen.

Kan man nu vara säker på att det är steg-för-steg-flyttning, enligt (34a), som

gäller i som-relativer? Om direktflyttning är möjlig i der-relativer, finns det då
något som hindrar att samma strategi för framflyttning av x-subjekt gäller
också i som-relativerna? Ja, åtminstone när det gäller danskan, menar jag, finns
det en egenhet som fortsatt talar för stegvis flyttning i som-relativer, nämligen
att s.k. pleonastiskt at i subjektsrelativer bara kan förekomma tillsammans med
der, om der utelämnas är bruk av at ogrammatiskt, jfr (37a-c).
(37) a. den fyr at der trafhende

b. den fyr som at der trafhende
c. den fyr som (*at) trafhende

Låt oss enligt ovan utgå ifrån att subjunktionen at har sitt säte i FinMs och där
står i spec-huvudrelation med en osynlig deklarativ satstypsoperator i spec-
FinMP. Det innebär att ett pleonastiskt at i en relativsats måste blockera stegvis
framflyttning av x-subjektet genom finitfraserna. Att (37c) är ogrammatiskt
skulle då kunna bero på att som-relativer (utan der) förutsätter subjektsspår i
finitfraserna. Utsatt der i relativsatserna däremot bör under alla omständlighe-
ter innebära direktframflyttning av x-subjektet och kan därmed utan vidare
kombineras med pleonastiskt at.

Någon grammatisk egenhet som på liknande sätt lämpar sig för att pröva ar-
ten av framflyttning av x-subjekt i svenska och norska relativsatser känner jag
inte. Men likheterna mellan de skandinaviska språken är så stora, menar jag, så
att man så länge inget talar för något annat kan utgå ifrån att svenskans och
norskans relativsatser strukturellt sett överensstämmer med danskans som-re-

lativer, dvs. med steg-för-steg-flyttning och subjektsspår i finitfraserna vid re-
lativiserat subjekt, jfr (34a) ovan.

När det gäller isländskan och engelskan finns det däremot skäl som talar för
en annan ordning. Ett skäl är att dessa språk, till skillnad från danskan, kan an-
vända sin deklarativa subjunktion i subjektsrelativer utan något efterföljande
formellt subjekt, se (38a-b). I engelskan är ju detta, jämte pronomeninledning,
ett normalalternativ för restriktiva relativsatser. I isländskan däremot fungerar
ad bara som ett pleonastiskt tillägg till sem.

(38) a. bökin sem (ad) liggur å borÖinu ...

b. the book that is on the table ...

I exemplen i (38a-b) förutsätts specificeraren i FinMP vara upptagen av en sats-
typsoperator, vilket tyder på att ett x-subjekt inte behöver mellanlanda i denna
fras vare sig i isländskan eller engelskan. Dessa språk tycks alltså tillåta dis-
kontinuerlig x-framflyttning av subjekt på ett sätt som inte fungerar i de skan-
dinaviska språken.
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Det framgår inte av exemplen ovan om isländskan och engelskan tillämpar
direktframflyttning av subjektet från AgrsP till XP (såsom är fallet i danskans
der-relativer) eller om subjektet trots allt tar vägen via FinTP (vilket är möjligt
eftersom frasen inte som i danskan intas av någon subjektsersättare). De båda
möjligheterna ges för den engelska satsen i (39a-b).
(39) a. [XP Ops [FinMP d [FinM- that] [FjnTP ts [AgrsP ts is on the table]]]]

b. [Xp Ops [FinMP d [FinM= that] [FinTP - [AgrsP ts is on the table]]]]
I detta sammanhang vill jag gärna nämna en annan intressant skillnad mellan
isländskan och de skandinaviska språken som eventuellt kan relateras till de
olika sätten att x-framflytta subjekt i dessa språk. Jag tänker då på att isländ-
skan fortfarande tillåter s.k. kilkonstruktion (jfr avsn. 4.2.4), en möjlighet som
gått förlorad i de skandinaviska språken. Kilsatser var annars vanliga i alla de
nordiska fornspråken. Kilkonstruktion, som ju just gäller bisatser med x-sub-
jekt, innebär som tidigare nämnts att ett satsled som normalt finns längre ner
(»till höger») i satsen »kilas in» mellan subjunktionen och det finita verbet, se
det moderna isländska exemplet i (40) med kilen i fetstil.

(40) hetta er versta bok sem skrifuÖ hefur veriÖ.
'Detta är den värsta bok som (någonsin) har skrivits.'

Eftersom jag räknar med att det finita verbet i isländska bisatser befinner sig i
Agrss och att subjektsspåret i det här fallet intar spec-AgrsP, så bör kilen finnas
någonstans i C-domänen. Man skulle nu kunna tänka sig att även en kil utgör
en spärr mot stegvis framflyttning av x-subjektet till XP. Om det förhåller sig
på det viset, så bör kilkonstruktion endast kunna förekomma i ett språk som
också tillåter diskontinuerlig framflyttning av x-subjekt, t.ex. isländska.12 Där-
emot kan man inte utgå ifrån att ett språk utan möjlighet till kilkonstruktion
nödvändigtvis tillämpar obligatorisk steg-för-steg-flyttning av x-subjekt. För
engelskans del t.ex. finns det, med tanke på f/?af-relativerna, ingen anledning
att se något sådant samband. Däremot kan man när det gäller svenskan,
norskan och danskan föreställa sig att kravet på stegvis x-framflyttning av sub-
jekt är en novation kopplad till avvecklingen av kilkonstruktionen.

Fortsättningsvis utgår jag ifrån att det råder speciella krav beträffande fram-
flyttning av x-subjekt i de skandinaviska språken. Jag menar också att det san-
nolikt råder ett samband mellan detta krav och det obligatoriska utsättandet av
som, i danskan alternativt der, i olika subjektssatser i dessa språk. Som fram-
gått gäller kravet inte bara satser med osynlig satsbas, utan också vissa satser
med synlig satsbas, i vilka andra språk i regel inte använder sig av några par-

12 Kilkonstruktion har tilldragit sig stort intresse bland generativa grammatiker genom åren. Bl.a.
presenterade Anders Holmberg år 2000 en ny analys utifrån ett minimalistiskt perspektiv. (Se
också detta arbete för referenser till den tidigare debatten.) I Delsing 2001 diskuteras den medeltida
kilkonstruktionen. Jag kommer i det här sammanhanget inte vidare att befatta mig med denna as-

pekt på som-satserna, och det skulle föra för långt att här rättvist referera tidigare inlägg.
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tiklar. En hypotes är att detta drag i de skandinaviska språken på något sätt
hänger samman med att svenskan, norskan och danskan är V2-språk med sub-
jektstvång och utan subjekt-verbkongruens.

7.4.3 Varför är de skandinaviska språken speciella? Hur fungerar
som och der i subjektsvarianter?
Enligt mitt resonemang i kapitel 6 gäller för de skandinaviska språken, förutom
att de har obligatoriska subjekt, att det finita verbet i huvudsatser alltid lyfter
till FinMQ. I västgermanska språk tycks verbet inte nödvändigtvis lyfta till C-do-
mänen utan kan kvarstå i en lägre position om subjektet kan checka finitdraget
i FinMP. Om detta gäller också isländskan är inte helt klart, men isländskan
skiljer sig ändå från de skandinaviska språken genom att inte kräva opersonliga
och formella subjekt.

Subjektstvånget och verbframflyttningen i de skandinaviska språken kan
tolkas så att subjekt och finit verb i dessa språk måste stå i en kritisk spec-
huvudrelation i finitdomänen och att detta sker i synlig syntax i huvudsatser,
men kan anstå till osynlig syntax i bisatser. Man kan se det så att »subjekt-
skåpet» på något sätt måste formellt regleras, och man kan tänka sig att detta i
andra språk regleras med hjälp av subjekt-verbkongruens och/eller någon kri-
tisk spec-huvudrelation nedanför C-domänen. Skillnaden skulle ge en förkla-
ring till varför just de skandinaviska språken skulle tvinga alla subjekt genom
finitfrasema, medan andra språk tydligen ibland tillåter direktflyttning från
AgrsP.

Eftersom det finita verbet i de skandinaviska språken flyttar till FinMQ i alla
huvudsatser kan man tänka sig att det i dessa språk föreligger en restriktion på
flyttning av subjektet till ForceP som kräver att den kritiska spec-huvudrelatio-
nen mellan subjekt och finit verb först checkats synligt. Samma restriktion kan
uppenbarligen inte gälla framflyttning av x-subjekt till XP. Och det är här, tän-
ker jag mig, som subjunktionen som:s speciella uppgift i subjektsvarianter av
olika som-satser kommer in. Den signalerar ju att satsen inte är en huvudsats,
en ForceP, och därmed att kravet på spec-huvudrelation (i synlig syntax) inte
är för handen. Subjunktionen används således för att legitimera subjektets flytt
från FinMP upp i XP.

I de danska der-relativerna tillämpas en annan strategi. Det »riktiga» subjek-
tet flyttar här direkt till XP från AgrsP, men måste i så fall ersättas med ett for-
mellt subjekt som stannar kvar i finitdomänen. För övrigt kan det formella sub-
jektet dessutom tänkas fungera som en sorts »bro» mellan satsbas och subjekts-
spår, på samma sätt som bör gälla i en existentialsats med det egentliga subjek-
tet i spetsställning: der signalerar att satsbasen är antecedent till subjektsspåren
nedanför C-domänen. Man skulle därigenom även ha en förklaring till att ett
der i någon av finitfrasema räcker för att identifiera ett osynligt x-subjekt bi-
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satsinternt: genom der vet vi att det finns ett subjekt i satsbaspositionen att för-
binda med subjektsspåren.

En fråga som infinner sig i detta sammanhang är hur man ska se på place-
ringen av subjunktionen som när den används enbart som bisatsmarkör för att
legitimera subjektsframflyttning i som-satser med synlig satsbas. En placering
i XQ, som jag utgått ifrån när det gäller satser med osynlig satsbas, kan i dessa
fall förefalla mindre uppenbar, eftersom den då inte används för att identifiera
satsbasen. Därutöver skulle som tillsammans med synlig satsbas i XP utgöra
den enda motinstansen i detta arbete mot ett filter mot dubbeifyllda fraser. Som
jag var inne på i kapitel 6 finns det emellertid också skäl som talar för place-
ringen i Xs, och man kan, även om man förordar något sorts filter av nämnt
slag, ändå se möjligheten att under vissa villkor ha synliga element i en fras
båda positioner. Jag finner det därför enklast att också fortsatt förutsätta att som
konsekvent står i huvudet i XP.

7.4.4 Varför kan vi inte ha som efter relativt pronomen?
Till de skandinaviska språkens särart hör alltså att obligatoriskt som eller der i
subjektsvarianter inte bara gäller som-satser med osynlig satsbas, utan även en
del som-satser med synlig satsbas (dem i satstypsgrupp 3 i tabell 7:1 ovan),
t.ex. kvesitiva bisatser. Av den förklaring som jag föreslagit ovan framgår
emellertid inte varför samma krav inte gäller även subjektsvarianter av prono-
meninledda relativsatser, dvs. satstypsgrupp 4. När det gäller dessa satstyper
förhåller det sig tvärtom så att utsatt som eller der omedelbart skulle resultera
i en ogrammatisk konstruktion.

Denna skillnad mellan de olika satstyperna kan, som jag ser det, förklaras
med att de inledande satsbaserna i de respektive satstypsgrupperna tolkas på
olika sätt med hänsyn till om de kan uppträda både i huvudsatser och bisatser
eller bara i bisatser. Relativa pronomen inleder endast bisatser, medan sats-
baserna i kvesitiva bisatser, fria relativsatser, generaliserande bisatser och ad-
verbinledda bisatser, t.ex. vem, vad, när, var, hur, där, dit och då, alla kan fö-
rekomma som inledare i både huvudsatser och bisatser.

Mot detta resonemang kan man naturligtvis invända att pronomenet vilken
mycket väl kan förekomma både i huvudsatser (kvesitiva frågor) och i flera
olika som-satstyper, t.ex. kvesitiva bisatser vid sidan av relativsatser. Men trots
min tidigare proklamerade princip minimera homonymin vill jag hävda att vi
här trots allt har att göra med två olika vilken. Det som används i kvesitiva hu-
vudsatser och i som-satser av grupp 3 är ett adjektiviskt pronomen som i prin-
cip används förenat. I de fall huvudord saknas kan detta uppfattas som under-
förstått. Det relativa pronomenet vilken å andra sidan är ett substantiviskt pro-
nomen som används självständigt. När det gäller det genitiva pronomenet vars
har vi odisputabelt ett renodlat relativt pronomen.
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Man skulle därmed kunna tilldela relativa pronomen som vilken och vars ett
formellt särdrag, låt oss säga [-force] med innebörden 'icke-huvudsats', ett
särdrag som naturligtvis även subjunktionen som besitter. Det är detta särdrag
som legitimerar x-framflyttningen av subjekt. Därmed har vi en förklaring till
att som inte behövs efter relativt pronomen; satsbasen legitimerar ju subjekts-
flytten på egen hand. I kvesitiva bisatser och andra som-satser i grupp 3 där-
emot, där satsbasen inte besitter något särdrag [-force], används som obligato-
riskt efter inledande subjekt.

En förklaring till att som inte behövs efter relativt pronomen är nu inte ett
tillräckligt svar på frågan varför kombinationen vilken + som är ogrammatisk.
Eftersom interrogativa pronomen och som bevisligen kan samsas i t.ex. kvesi-
tiva bisatser finns det ingen anledning att se svaret på denna fråga i något ge-
nerellt förbud mot både synlig satsbas och som. Jag lutar åt en annan, och i mitt
tycke rätt enkel, förklaring, nämligen att den inre grammatiken förbjuder ett
element som inte kan tillföra strukturen, eller i det här fallet satsbasen, någon
som helst betydelse eller något som helst funktionellt särdrag.13

7.4.5 Engelskans that-inledda som-satser

Restriktiva relativsatser, utbrytningssatser och proportionala bisatser kan i
engelskan inledas med subjunktionen that. I dessa satstyper råder den bekanta
asymmetrin mellan obligatoriskt utsatt subjunktion i subjektsvarianter och fa-
kultativ subjunktion i icke-subjektsvarianter. Till skillnad mot förhållandet i de
skandinaviska språken använder engelskan däremot aldrig någon bisatsmarkör
i t.ex. kvesitiva bisatser, och det finns ingen anledning att i detta språk räkna
med ett behov av någon sådan partikel för att legitimera framflyttningen av ett
x-subjekt. Detta innebär emellertid att den asymmetri som råder i de that-in-
ledda som-satserna i engelskan måste ges en egen förklaring.

Jag tror att förklaringen kan vara relativt enkel. I kapitel 6 föreslog jag att
vanliga att-satser utan subjunktion skulle kunna tolkas på så sätt att subjektet
flyttat upp i FinMP och där, genom sin d-form, fungerar som en synlig deklara-
tiv satstypsoperator. Alternativet är en osynlig satstypsoperator i spec-huvud-
relation med en deklarativ subjunktion i denna fras, varvid subjektet kvarstår i
den nedre finitfrasen. (Jfr avsn. 6.6.1.)

Till gruppen deklarativa satser kan vi också räkna relativsatser, utbrytnings-
satser och proportionala bisatser. Bortsett från icke-restriktiva relativer kan
dessa satstyper ha osynlig satsbas och inledas med den deklarativa subjunktio-
nen that, obligatoriskt i subjektssatser, fakultativt i icke-subjektssatser. Varia-

13 Ett filter mot dubbeifyllda fraser kunde i så fall villkoras genom att tillåta en satskonstituent och
ett grammatiskt morfem i var sin position i en och samma fras, under förutsättning att det gram-
matiska morfemet tillför något särdrag som konstituenten inte uttrycker på egen hand.
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tionen i de senare kan ges samma typ av förklaring som gäller i vanliga att-sat-
ser. Här kan satsens deklarativa karaktär antingen klargöras med hjälp av that
och en osynlig satstypsoperator i FinMP, varvid subjektet kvarstår i den lägre
finitfrasen, eller genom att subjektet, som här har ordinär d-form, flyttar upp i
spec-FinMP, se (41a-b).

(41) XR~\
spec^ ^

Xs FinMP
spec ~^FinM'

FinM- FinTP
spec^ ~FinT'^

Finr

a. Op;
b. Opi

[d]
S

that

AgrsP

ts... tj

ts ... tj

I subjektsvarianter föreligger inte någon möjlighet att låta ett subjekt fungera
som synlig satstypsoperator i FinMP. I subjektssatser står ju subjektet i XP och
har för övrigt inte d-form eftersom det är osynligt.

En viktig aspekt på den analys av fakultativiteten beträffande that som ges i
(41) är att den utsatta subjunktionen i (41a) inte kan beskrivas som pleonastisk.
När subjunktionen används fyller den verkligen en grammatisk funktion, och
möjligheten att utelämna that beror på att det finns en alternativ strategi att
sköta samma funktion.

7.4.6 Fakultativa och subfakultativa som

När det gäller de skandinaviska språkens som har jag ovan mest uppehållit mig
vid obligatoriet att sätta ut som i olika subjektssatser, men inte diskuterat hur
man ska se på den skandinaviska subjunktionen i olika icke-subjektssatser där
den uppträder fakultativt eller subfakultativt. Efter analysen ovan av engels-
kans fakultativa that kan man nu fråga sig om vi har anledning att bedöma de
skandinaviska språkens fakultativa som på ett liknande sätt, dvs. om explicit
subjunktion är en av två alternativa strategier att identifiera satstypen. Jag tror
att så är fallet.

Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig att som uppträdde fakultativt
i vissa satser därför att satstypen kunde ingå i två strukturellt skilda satsfog-
ningar. Tanken är inte alls orimlig när det gäller relativsatser. Man kan tänka
sig en typ av relativ satsfogning som endast fungerar i det restriktiva fallet (vid
utelämnat som) och en annan typ som kan förknippas både med en restriktiv
och en icke-restriktiv tolkning (vid utsatt som). Emellertid är det inte sannolikt
att vi har att göra med olika satsfogningstyper i t.ex. utbrytningar, vilket inne-
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bär att motsvarande förklaring till att som är fakultativt i utbrytningssatser
knappast fungerar.

Jag utgår således i stället ifrån att utsättandet av som kan vara fakultativt
också i satser där subjunktionen faktiskt är överflödig i sin funktion som sats-
basmarkör. Då är det intressant att diskutera hur satskaraktären preciseras i
FinMP också i som-satser utan subjunktion av art-typen.

En fråga som kan ställas är då om som verkligen nödvändigtvis behöver
uppfattas som en satsbasmarkör i första hand, om subjunktionen inte i stället
skulle kunna användas ungefär som att och om, dvs. i FinM9 och i spec-huvud-
relation med en satstypsoperator, t.ex. [x], i spec-FinMP. Det förutsätter att
vissa som-satser, t.ex. relativsatser, kan betraktas alternativt som deklarativa
satser, »d-satser», (som engelskans r/zartrelativer) eller som x-satser, medan
t.ex. kvesitiva satser kanske helst bara är x-satser. Man skulle ju kunna tänka
sig att den osynliga satsbasen i XP identifierades indirekt med hjälp »x-sub-
junktionen» som i FinMö och operatorn [x] i spec-FinMP. Detta behöver kanske
inte vara konstigare än att satsbasen identifieras med hjälp av ett formellt
subjekt der i finitdomänen. Mot detta talar dock att en operator [x] i spec-
FinMP skulle stänga denna position som landningsplats för ett x-subjekt, dvs.
omöjliggöra steg-för-steg-flyttning (för övrigt på samma sätt som at i (37c)
ovan).

Jag menar alltså att det fortsatt är rimligt att betrakta som såsom en XP-sub-
junktion, men det är lika rimligt att utgå ifrån att inte bara engelskan utan även
de skandinaviska språken (och isländskan) kräver en satstypsoperator i FinMP.
Detta innebär emellertid inte att det nödvändigtvis behöver finnas synligt ma-
terial i FinMP, även om så är fallet i engelskans that-relativer. Det räcker med
en osynlig - kontextuellt tolkad - satstypsoperator i spec-FinMP, och jag menar
att denna operator kan tolkas så fort X-frasen innehåller synligt material. En
kvesitiv bisats t.ex. kan se ut som i (42), där ett wh-led som inte är subjekt (whj)
flyttat direkt från I-domänen upp i XP. Här kan man förutsätta att den osynliga
satstypsoperatorn (wh) i spec-FinMP tolkas utan hjälp av någon synlig partikel
i FinM9.

(42) [xp whj [FinMP wh [FinM0 ~] hinTP S UgrsP ts... t,]]]]
Om satsbasen är osynlig har den inte i sig själv vare sig d-form eller wh-form.
Då är den inte tillräckligt pregnant för att man utan vidare ska kunna tolka in
en satstypsoperator i FinMP. Däremot räcker det, menar jag, att XP innehåller
ett som vid sidan av den osynliga satsbasen för att tolkningen av satstypsope-
ratorn ska fungera. Jag räknar här med att en osynlig satsbas + som resulterar i
en deklarativ tolkning, se (43a). I icke-subjektsvarianter av som-satser med
osynlig satsbas kan man också, precis som ovan visades för engelskan, lyfta
upp ett synligt d-subjekt i FinMP, se (43b). I dessa fall föreligger inget behov
av som om satsbasen kan identifieras bisatsexternt.
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(43) XR-\
spec ^ ^ X^. ^

X9 FinMP

spec ^FinM'
FinMe FinTP

spec-""' ^JinT'^
Finj9 AgrsP

a. Op; som
b. Opi

[d]
S

ts ... t;

ts ... tj

Även om analysen i (43a) inte är identisk med motsvarande analys av that-re-
lativerna i (41a), så kan man ändå säga att fakultativt som i princip är fakulta-
tivt på samma sätt som fakultativt that. Utsättandet av subjunktionen är en av
två alternativa vägar att identifiera satsens deklarativa karaktär.

Hur ska man då se på ett subfakultativt som, dvs. som efter synlig satsbas
som inte är subjekt? I dessa fall behövs subjunktionen varken för att markera
satsbasen (den är ju redan synlig) eller för att legitimera x-framflyttning av
subjektet (subjektet kvarstår i finitdomänen) och som framgått ovan inte heller
för att medverka i tolkningen av satstypsoperatorn. Medan ett utsatt fakultativt
som framstår som en av två strategier att identifiera satstypsoperatorn, där den
alternativa strategin är framflyttning av subjektet, måste ett subfakultativt som
därmed beskrivas som ett i formellt avseende överflödigt element.

Att som inte är ogrammatiskt efter interrogativ satsbas i icke-subjektssats,
såsom efter relativa pronomen, måste hänga samman med att subjunktionen
trots allt tillför ett särdrag, [-force], som inte är inherent i interrogativa prono-
men och adverb.

7.4.7 Slutsatser

Analysen ovan har lett fram till slutsatsen att subjunktionen som kan användas
i tre olika funktioner. Primärt bör som (och sem) uppfattas som markör av

osynliga satsbaser med säte i XQ. Men som kan även medverka i identifikatio-
nen av en osynlig satstypsoperator och legitimera framflyttning av x-subjekt.
Behovet av som för att sköta dessa funktioner varierar i olika som-satser, med
resultat att subjunktionen bara ibland är obligatorisk eller fakultativ; i andra
fall kan den vara formellt överflödig, dvs. subfakultativ, eller till och med
ogrammatisk.

Behovet av som som satsbasmarkör hänger samman med kravet att en osyn-

lig satsbas måste vara identifierad till position och existens. Jag räknar med att
en osynlig satsbas i vissa fall kan identifieras kontextuellt från matrissatsen,
dvs. bisatsexternt. Detta bör gälla i t.ex. restriktiva relativsatser och utbryt-
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ningssatser, som tillåter utelämning av som i icke-subjektsvarianter. Att som
däremot är obligatoriskt i motsvarande satsvariant i icke-restriktiva relativsat-
ser tolkar jag så att bisatsextern identifikation av osynlig satsbas inte är möjlig
i denna satstyp.

Engelskans that, som också förekommer i andra bisatser än som-satser, kan
inte fungera som markör av osynliga satsbaser. I stället uppfattar jag that, i
som-satser liksom i att-satser, som en markör av en deklarativ satstypsoperator
i FinMP. Om that uppträder som första synliga element i en som-sats beror det
på att det är möjligt att tillämpa bisatsextern identifikation av osynlig satsbas i
satstypen ifråga. Detta gäller liksom i svenskan, danskan och norskan för bl.a.
restriktiva relativer och utbrytningssatser. På samma sätt som i de skandina-
viska språken tycks bisatsextern identifikation av osynlig satsbas inte fungera
i icke-restriktiva relativsatser i engelskan. I brist på en »x-subjunktion» som
som måste engelskan därför använda sig av synlig satsbas, dvs. relativt prono-
men, i denna som-satstyp.

Att subjunktionen that uppträder fakultativt i icke-subjektsvarianter (av typ
2-satser) har tolkats så att det föreligger en alternativ strategi att identifiera
satstypen. Det är nämligen då möjligt att lyfta fram subjektet till spec-FinMP,
där det fungerar som en synlig (deklarativ) satstypsoperator. Eftersom denna
alternativa strategi innebär en flyttning kan den också ses som förenad med en
viss kostnad; om subjunktionen sätts ut kan subjektet kvarstå i spec-FinTP.
Detta betyder att användning av den fakultativa subjunktionen inte är pleonas-
tiskt, utan en fråga om val av strategi. Möjligheten att använda subjektet som
satstypsoperator föreligger naturligtvis endast i icke-subjektssatser; i sub-
jektsvarianter står subjektet osynligt i XP.

Identifikation av satstyp bör, enligt kapitel 6, regleras generellt i alla typer
av satser i alla språk. När det gäller som-satser utgår jag ifrån att en synlig sats-
bas i XP räcker som tolkningskontext. En osynlig satstypsoperator i FinMP
tolkas i enlighet med satsbasens form. Om satsbasen är osynlig däremot duger
den inte på egen hand som tolkningskontext. I engelskan föreligger då, som vi
sett, två möjligheter: insättning av that eller, i icke-subjektsvarianter, fram-
flyttning av subjektet. Den förra av dessa strategier är inte tillämplig i
svenskan, men trots detta uppträder svenskans som fakultativt i icke-sub-
jektsvarianter av t.ex. restriktiva relativsatser precis som that uppträder fakul-
tativt i motsvarande engelska satser. Detta beror på, menar jag, att svenskan
(vid sidan om framflyttning av subjektet som synlig satstypsoperator) kan an-
vända som för att indirekt identifiera en osynlig satstypsoperator i FinMP. Sub-
junktionen används i dessa fall för att tillföra X-frasen synligt material. Man
kan säga att en osynlig satsbas tillsammans med som fungerar lika bra som

tolkningskontext som en synlig satsbas.
Bruket av obligatoriskt som i svenskan och norskan och der i danskan efter

synlig subjektssatsbas i t.ex. kvesitiva bisatser måste kopplas till särskilda krav
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i de skandinaviska språken. Något motsvarande (obligatoriskt) bruk av partik-
lar gäller inte i andra nära besläktade språk, och det kan inte motiveras med be-
hovet att markera satsbasen, som redan är synlig, eller för tolkningen av en
osynlig satstypsoperator i spec-FinMP; där står ett subjektsspår som represen-
terar alla satsbasens formella egenskaper. Jag har i stället argumenterat för att
ett subjekt i de skandinaviska språken måste stå i en särskild kritisk spec-hu-
vudrelation med det finita verbet i finitdomänen och att detta måste ske i synlig
syntax innan ett subjekt kan flytta till ForceP. Samma krav gäller inte bisatser
som saknar ForceP, men utflyttning av ett subjekt ur finitdomänen till XP krä-
ver då, i svenskans och norskans fall, ett som för att ange att satsen inte är en
huvudsats.

Danskan tillämpar en alternativ strategi för att legitimera x-framflyttning av

subjekt, där det formella subjektet der sätts in som ställföreträdande subjekt i
finitdomänen. Danskans der, som kan utnyttjas också i som-satser med osynlig
satsbas, kan för övrigt också användas både för att (indirekt) identifiera en

osynlig satsbas - genom att ett formellt subjekt förmår signalera att det »egent-
liga» subjektet befinner sig på annan plats i satsen - och som synlig satstyps-
operator.

När subjunktionen som används efter synlig satsbas som inte är subjekt be-
hövs den varken för att identifiera satsbasen eller satstypsoperatom eller för att
legitimera framflyttning av subjektet. Subjunktionen är då formellt överflödig
och tenderar att uppfattas som pleonastisk om den sätts ut, vilket förklarar dess
subfakultativa status i dessa fall. Till skillnad från satsbaser i kvesitiva bisatser

och adverbinledda bisatser bär relativa pronomen ett inherent bisatsdrag och
relativa pronomen varken behöver eller kan därför kombineras med som (oav-
sett satsvariant). Tillsammans med ett relativt pronomen kan som inte tillföra
något drag som inte redan föreligger i XP. Subjunktionens ogrammatiska sta-
tus i pronomenrelativer talar för en spärr gentemot element som endast dubb-
lerar redan representerade särdrag (kanske någon form av filter mot dubbel-
fyllda fraser).

Subjunktionens status i en som-sats avgörs således, enligt denna analys, av
om den behövs obligatoriskt eller alternativt för att reglera en eller flera funk-
tioner i satsen eller om den inte behövs alls. Som framgått kan som identifiera
en osynlig satsbas, medverka i identifikationen av en osynlig satstypsoperator
och legitimera framflyttningen av ett x-subjekt. Om utsatt som är enda tillgäng-
liga strategi i en som sats att reglera en, två eller alla dessa funktioner är sub-
junktionen obligatorisk. Om den inte är obligatorisk kan den vara fakultativ.
Det gäller i praktiken då utsatt subjunktion är en av två alternativa strategier att
identifiera satstypsdraget i FinMP. När subjunktionen inte behövs ens som al-
ternativ strategi för att reglera någon av de nämnda funktionerna, kan den
uppträda subfakultativt under förutsättning att den kan tillföra X-frasen något
drag (i praktiken en bisatsmärkning) som inte redan föreligger i XP genom
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satsbasen. Tillsammans med relativa pronomen är som ogrammatiskt, eftersom
subjunktionen inte uttrycker något drag utöver dem som redan föreligger inhe-
rent i pronomenet.

(En mer formell beskrivning av obligatoriska, fakultativa, subfakultativa
och ogrammatiska subjunktioner ges i avsn. 9.3.)



8. Som-satserna och satsfogningen

8.1 Inledning
Jag har i kapitel 7 beskrivit som såsom primärt en markör av osynliga satsbaser,
som kan användas för att identifiera existensen av en satsbas. Det faktum att

som inte kan utelämnas i icke-restriktiva relativsatser, oavsett satsvariant,
medan som kan utelämnas i icke-subjektsvarianter av vissa andra som-sats-
typer har jag tolkat så att det å ena sidan råder ett krav på formell identifikation
av osynliga satsbaser, men att denna identifikation å andra sidan inte alltid
måste ske bisatsinternt med hjälp av som. Åtminstone i de satstyper där som
kan utelämnas kan man tänka sig en extern identifikation ifrån matrissatsen.
Detta antagande är logiskt också i förhållande till engelskan, där omarkerade
satsbaser tillåts i icke-subjektsvarianter av bl.a. restriktiva relativer och utbryt-
ningssatser, medan icke-restriktiva relativer - i brist på en satsbasmarkör likt
svenskans som - måste ha synlig satsbas; de inleds med relativpronomen.

Tolkningen att skillnaden i subjunktionens status i olika som-satstyper kan
hänga samman med huruvida det är möjligt eller inte att identifiera satsbasen
externt, förutsätter förstås att skillnaden inte beror på bisatsintema olikheter.
Sådana har jag dock inte funnit någon anledning att räkna med. Jag menar
alltså att om man ser till bisatserna isolerade och bortser ifrån subjunktionens
status, så är den icke-restriktiva relativsatsen i (la) inte bara ytligt, utan även i
abstrakt mening identisk med såväl den restriktiva relativsatsen i (lb) som ut-
brytningssatsen i (lc).

(1) a. Den var bra, Kalles bok, som jag läste igår.
b. Den var bra, den bok(en) (som) jag läste igår.
c. Det var Kalles bok (som) jag läste igår.

En intressant fråga är om man i fall som dessa kan finna förklaringen till sub-
junktionens växlande status i själva satsfogningen eller i strukturen hos det led
som bisatsen knyter an till. Skiljer sig t.ex. korrelatet till en icke-restriktiv re-
lativsats strukturellt från korrelatet till en restriktiv relativsats och, i så fall, har
skillnaden någon betydelse för möjligheten att identifiera en osynlig satsbas i
bisatsen? Att det förhåller sig på det viset hävdar Christer Platzack i sin uppsats
»A Complement-of N9 Account of Restrictive and Non-restrictive Relatives.
The Case of Swedish» (2000) som jag haft anledning att referera till redan i ka-
pitel 1} Den bärande tesen i uppsatsen diskuteras närmare i avsnitt 8.2 nedan.

1 Platzack 1997 är en preliminär version av samma uppsats.
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Min slutsats blir att strukturella skillnader inte så entydigt som Platzack hävdar
kan förklara variationen i subjunktionens status i restriktiva och icke-restrik-
tiva relativsatser.

Jag menar att man också måste utgå ifrån att det finns ett inherent semantiskt
drag, ofta avläsbart i korrelatets form, som formellt skiljer relativkomplex i det
restriktiva och det icke-restriktiva fallet åt, en skillnad som avgör om den osyn-

liga satsbasen i bisatsen kan identifieras externt eller ej. Detta argumenterar jag
för i avsnitt 8.3 nedan. I samma avsnitt tar jag också upp relativkomplexets se-
mantik med utgångspunkt i en uppsats om semantiska skillnader mellan rela-
tivsatser med och utan som i danskan, Rita Therkelsen (2000): »En betydnings-
forskel mellem som-relativsaetningen og den konjunktionslpse relativsaet-
ning». Den genomgången leder bl.a. fram till den generella, och kanske inte så
förvånande, slutsatsen att som kan användas för att »hämta» en referens åt sats-

basen, en egenskap som bör utmärka relativa ord. Intressant är också att denna
egenskap hos som tycks vara mer framträdande i danskan än i svenskan, vilket
sannolikt hänger samman med att danskan, till skillnad från svenskan, förfogar
över ett som-löst alternativ för subjektssatser, nämligen cfer-relativen.

I avsnitt 8.4, där jag redovisar en mindre undersökning av variationen mel-
lan relativsatser med utsatt resp. utelämnat som i tre svenska romaner, försöker
jag ge ett empiriskt stöd åt den teoretiska diskussionen i de närmast föregående
avsnitten.

I avsnitt 8.5 tar jag upp satsfogning med andra som-satser än vanliga som-
relativer: appositionella relativsatser, adverbinledda relativsatser och utbryt-
ningssatser. Utgångspunkten här är att det ställs olika krav på satsbasens tyd-
lighet i olika som-satser. Om en nominal satsbas knyter an till ett nominalt kor-
relät som i vanliga som-relativer kan satsbasen, som framgått, vara osynlig.
Däremot krävs en synlig satsbas i appositionella relativsatser, som syftar till-
baka på hela matrissatsen eller på dess verbfras, (2a). Likaså måste som regel
en adverbiell satsbas vara synlig vid relativ satsfogning, något som gäller även
om bisatsen knyter an till ett adverbiellt korrelat, (2b). I utbrytningssatser å
andra sidan är satsbasen osynlig, oavsett om utbrytningsledet är nominalt, ad-
verbiellt eller av annan karaktär, (2c).

(2) a. Hon svarade uppriktigt under intervjun, (*som)/vilket senare låg henne ifatet.
b. På tisdag, (*som)/då jag fyller år, ska vi äta semlor.
c. Det är på tisdag (*då)/som jag fyller år.

Kravet på synliga satsbaser i appositionella och adverbiella relativsatser tyder
på att inte endast satsbasens rena existens måste formellt identifieras, utan
också dess kategoritillhörighet. Uppenbarligen kan kategoritillhörigheten
ibland tolkas kontextuellt, men intressant nog inte alltid. Som jag ser det bör
variationen när det gäller bisatsinledningen i (2b) och (2c) skvallra om en ab-
strakt skillnad mellan »vanlig» relativ satsfogning och utbrytning, något som
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även med tanke på diskussionen om utbrytningar i kapitel 7 kanske inte är di-
rekt förvånande.

I avsnitt 8.6 framför jag några komparativa synpunkter på som-satserna och
satsfogningen. Fram till detta avsnitt diskuterar jag satsfogningen i huvudsak
ur ett svenskt perspektiv. Men det finns några kommentarer att göra utifrån en
del av de olikheter som råder mellan som-satserna i svenskan och de övriga här
jämförda språken.

I avsnitt 8.7 tar jag upp satsfläta med relativsats i ett satsfogningsperspektiv.
Fenomenet är välbekant i de skandinaviska språken, men förekommer inte i
t.ex. andra germanska språk, inte heller i isländskan som i övrigt har hög tole-
rans för satsflätor. Fågan är om denna skillnad hänger samman med den rela-
tiva satsfogningens art i de olika språken.

I avsnitt 8.8 slutligen sammanfattas slutsatserna i kapitlets delavsnitt.

8.2 Om relativkomplexets struktur
I detta avsnitt ska jag diskutera olika tänkbara strukturer för relativkomplex
med restriktiva och icke-restriktiva relativsatser. Finns det ett samband mellan

graden av restriktivitet och relativkomplexets struktur och kan detta i så fall
förklara skillnaden beträffande subjunktionens status i restriktiva resp. icke-
restriktiva relativsatser? Diskussionen handlar även om extraponerade relativ-
satser, dvs. relativsatser som står skilda ifrån sina korrelat.

Jag kommer att diskutera dessa frågor med utgångspunkt i den ovan nämnda
uppsatsen av Christer Platzack (2000). Jag inleder med ett kort referat (där jag
koncentrerar framställningen på det som är väsentligt för min analys i detta
sammanhang) i avsnitt 8.2.1.1 avsnitt 8.2.2 följer en diskussion.

8.2.1 Relativ satsfogning enligt Platzack 2000 - ett referat
1 sin beskrivning av den relativa satsfogningen utgår Platzack (2000) dels ifrån
att relativsatsen är ett komplement till N, dvs. att korrelatet är bisatsexternt (jfr
diskussionen i kapitel 7), dels ifrån att indelningen i restriktiva och icke restrik-
tiva relativsatser återspeglar syntaktiska skillnader i satsfogningen. Grund-
strukturen för relativkomplexet beskrivs som i (3) där bisatsen är en CP med
plats för en tom operator i spec-CP och som i C9.2 Den streckade linjen mellan

2 Platzack använder här den traditionella frasen CP som satskonstituerande. Denna fras kan anses

representera hela den C-domän jag räknar med i min modell. Eftersom min uppdelning av C-do-
mänen inte är avgörande för resonemanget om satsfogningen markerar även jag, för enkelhetens
skull, fortsättningsvis i detta kapitel C-domänen som CP.
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DP och NP indikerar att det kan förekomma attributiva bestämningar mellan
determinerare och substantiv i nominalfrasen.

(3) DP\
spec ^ \y ...s

Ds ~
~NP

spec^
NsCP\

spec^ —

Cs AgrsP

Skillnaden mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser fångar Platzack
genom att låta det substantiviska huvudordet till en restriktiv relativsats gene-
reras i N9, medan den icke-restriktiva satsens korrelat genereras i sin helhet i
en DP i spec-NP. Detta innebär att relativkomplexet i (4a), där relativsatsen är
restriktiv, får den abstrakta strukturen i (5a) och att relativkomplexet i (4b),
med en icke-restriktiv relativsats, får den abstrakta strukturen i (5b). (Av skäl
som jag strax kommer till representerar (5a-b) dock inte strukturen vid reali-
seringspunkten.)

(4) a. huset som är till salu ...

b. vårt hus, som (för övrigt) är till salu, ...

b. Icke-restriktiv tolkning

Ds NP
/ \

DP

Ne /CP^
DP C'\

Ce AgrsP

I ^
vårt Op; som ... tj ...

hus

Genom spec-huvudrelation med operatorn i spec-CP besitter subjunktionen
som, i Platzacks analys, ett särdrag b som även utmärker obestämda och be-
stämda artiklar. Detta särdrag attraheras av D. Om motsvarande funktionella
drag i D är starkt attraheras närmaste element som bär b till D9 i öppen syntax.
I det restriktiva fallet ovan (4a/5a) flyttar substantivet med sin enklitiska parti-
kel upp till D9. Man hade också kunnat tänka sig ett korrelat med en artikel eller
ett determinativt pronomen som basgenererats i D9 (t.ex. ett hus som är till
salu, det hus som är till salu). I så fall kvarstår substantivet i N9. I det icke-
restriktiva fallet (4b/5b) däremot, där korrelatets determinerare är inbäddad i
en egen DP, måste i stället som flytta till D9. Eftersom korrelatet föregår som

(5) a. Restriktiv tolkning

DP\
Ds/ ^NP\

spec
Ns /cp\DP^ C'\

Cs^ AgrsP

huset Op; som ...ti...
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även när partikeln inleder icke-restriktiva relativer måste man dessutom förut-
sätta att korrelatet i dessa fall lyfts från spec-NP till specificeraren i den övre
DP:n före realiseringspunkten.

Med en analys av detta slag följer automatiskt att som inte kan utelämnas i
icke-restriktiva relativsatser, medan subjunktionen i vart fall inte behövs för att
lexikalisera Dö vid restriktiv relativ satsfogning.

Av de båda modellerna ovan är det bara (5b), dvs. relativ satsfogning med
icke-restriktiv relativsats, som problemfritt tillåter korrelat och bisats att stå åt-
skilda. Här utgör korrelatet en flyttbar enhet och den extraponerade relativsat-
sen kan uppfattas som strandad. I det restriktiva fallet, som illustreras med (5a),
är korrelatet däremot splittrat på samma sätt som i Kaynes (1994) analys (jfr
diskussionen i kapitel 7, avsn. 7.2.1), vilket föranleder Platzack att laborera
med ytterligare en typ av relativ satsfogning där korrelatet och relativsatsen ge-
nereras som två skilda DP-strukturer.

Denna tredje modell är aktuell i de fall en restriktiv relativsats står skild ifrån
sitt korrelat. Platzack tänker sig att korrelatets DP i dessa fall genererats i en

vanlig argumentposition, medan bisatsens DP genererats i »the lowest comple-
ment of the VP-shell», en position där frasen (stipulativt) inte kräver någon
egen thäta-roll. Korrelatet utgör på detta sätt en sammanhängande enhet och
kan därmed tänkas flytta oberoende av bisatsen. Enligt Platzack är som obliga-
toriskt i extraponerade restriktiva relativsatser, också i icke-subjektsvarianter
som vanligtvis kan stå oinledda, jfr (6a-b),3 vilket också kan anföras som stöd
för den antagna analysen; när bisatsen utgör en egen DP, skild från korrelatet
och dess determinerare, måste som inta bisatsens DQ och checka ö-draget redan
i synlig syntax.

(6) a. Nu är den flicka här *(som) du frågade efter.
b. Nu är den flicka (som) du frågade efter här.

Ett särskilt argument för den antagna strukturella skillnaden när det gäller kor-
relät före restriktiva respektive icke restriktiva relativsatser som visas i (5)
ovan - hädanefter talar jag om a- resp. b-struktur - är att ett element i korrelatet
som ska licensiera ett polaritetsord i relativsatsen måste c-kommendera det-
samma. Superlativet vackraste i (7a) står med Platzacks analys i en position
som c-kommenderar den restriktiva bisatsen, se (8a). I (7b) däremot, med en

icke restriktiv relativsats, befinner sig vackraste med Platzacks analys inte i en

position som c-kommenderar bisatsen, se (8b).4
(7) a. Hon var den vackraste flicka (som) han någonsin hade sett.

b. *Den vackraste flickan, som han (för övrigt) någonsin hade träffat, var läkare.

3 Stjärnmarkeringen av (6a) är Platzacks. Informanter jag tillfrågat anser inte utelämningen helt
otänkbar. I Svenska Akademiens grammatik noteras att utelämning i motsvarande fall »undviks»
och det beledsagande exemplet markeras med frågetecken, inte stjärna (SAG 4:498).
4 Jag bortser i analysen här ifrån den NP som Platzack antar mellan DP och CP.
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(8) a. [os den [A= vackraste [N= flicka [CP Opi som han någonsin hade sett tj ]]]]
b. [DP [den vackraste flickan] [DS som} [CP Opj tj han (*någonsin) hade träffat t; ]]]

En annan skillnad mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser som är

väsentlig i Platzacks resonemang är att endast restriktiva relativsatser kan ha
korrelat där pronomenet den/det/de föregår ett substantiv i obestämd form, se
(9a). I relativkomplex med icke-restriktiva relativsatser och i nominalfraser
utan relativsats kan den/det/de endast föregå substantiv i bestämd form, jfr
(9b-c).

(9) a. Det (gamla) hus som är till salu ...

b. Det (gamla) huset, som är till salu, ... ,

c. Det (gamla) huset är till salu.

Förklaringen är, menar Platzack, att den är en expletiv determinerare som inte
egentligen checkar D, men medger att checkningen kan uppskjutas till osynlig
syntax. Förutsättningen är dock att det någonstans i strukturen finns ett å-drag
som kan attraheras till D. I det restriktiva fallet kan Ö hämtas från bisatsen; här
föreligger endast ett D som c-kommenderar bisatsens C, jfr (5a). I det icke-
restriktiva fallet har korrelatets D inte c-kommando över bisatsen. Här utgör ju
korrelatet en egen DP i specificeraren till relativkomplexets gemensamma DP,
jfr (5b). Det måste därför självt innehålla ett element med å-drag. Detsamma
gäller förstås nominalfraser utan relativsats. I (9b-c) står substantivet därför
obligatoriskt i bestämd form.5

Ytterligare en skillnad mellan restriktiva och icke-restriktiva relativsatser
som författaren vill förklara med den strukturella skillnaden i (5a-b) är att

satsflätning med relativsats endast är möjlig om relativsatsen är restriktiv, jfr
(lOa-b).

(10) a. [Den här teorinf känner jag mannen som uppfann tj.
b. *[Den här teorinf känner jag Kalle som uppfann t;.

Förklaringen till denna skillnad skulle vara att spec-DP i det restriktiva fallet
kan fungera som »flykthål» för det led som ska extraheras. Ett flykthål är en

position där ett led kan och enligt vedertagen teori måste mellanlanda innan det
passerar en satsgräns eller tar sig ur en nominalfras (se vidare avsn. 8.7.1). I det
icke-restriktiva fallet är motsvarande position upptagen av korrelatet och kan
följaktligen inte tjäna som flykthål.

Platzacks uppsats innehåller flera argument utöver de nämnda för den struk-
turella skillnad mellan relativkomplex i det restriktiva och det icke-restriktiva
fallet som han pläderar för. Jag menar dock att vad jag här tagit upp är tillräck-
ligt som underlag för en fortsatt diskussion.

5 Jag refererar inte här hur Platzack menar att checkningen fungerar då korrelat av typen det hus
föregår extraponerade relativsatser. Se Platzack 2000:288, alt. Platzack 1997:85.
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8.2.2 Diskussion

8.2.2.1 Om checkning av ö
Den ovan refererade modellen förutsätter att som är bärare av ett särdrag ö som
kan attraheras av korrelatets D. Enligt Platzack (2000, not 7) erhåller som tro-
ligen detta särdrag genom spec-huvudrelationen med operatorn i spec-CP.
Detta skulle innebära att den osynliga operatorn kan identifieras som en DP
utan hjälp utifrån och trots sin osynlighet kan överföra det aktuella särdraget
på subjunktionen som, vilken sedan kan flytta med särdraget upp i korrelatets
DQ för checkning.

Jag har här, som framgår av inledningen, snarast utgått ifrån motsatsen, dvs.
att en osynlig operator i bisatsen måste hämta drag ifrån det synliga, och som
jag tänkt mig, väldefinierade korrelatet. Att en del som-satser kräver synlig
satsbas skulle i så fall kunna förklaras med att kontexten i vissa fall inte erbju-
der någon tolkningskontext genom vilken satsbasens kategoritillhörighet kan
identifieras. I dessa fall måste satsbaspositionen innehålla ett synligt pronomen
eller adverb. Denna situation bör råda t.ex. i satsfogning med appositionella re-
lativsatser som i (2a), nedan upprepad i (11).
(11) Hon svarade uppriktigt under intervjun, (*som)/vilket senare låg henne i fatet.

Jag är alltså ganska skeptisk till tanken att som används för att checka ö-draget
i korrelatets D. Därmed faller, enligt min mening, även förklaringen att som är
obligatoriskt i icke-restriktiva relativer därför att checkningen inte skulle
kunna ske utan som. Detta innebär emellertid inte att Platzacks hypotes måste
förkastas helt och hållet. Jag kan tvärtom mycket väl tänka mig en modifierad
b-modell, där förutom den grundläggande strukturen också checkningen av

ö-draget bevaras. Hur den icke-restriktiva relativsatsen i (4b) skulle te sig i
denna alternativa modell demonstreras i (12a) nedan; Platzacks variant ges för
jämförelsens skull i (12b). Skillnaden är att jag tänker mig att ö-draget i D9
checkas genom spec-huvudrelation med en DP-konstituent i specificeraren -

jag kallar detta spec-huvud-checkning, medan Platzack förutsätter att D9 måste
rymma lexikalt material vid realiseringspunkten, här benämnt lexikal check-
ning.

(12) a. Spec-huvud-checkning av D
DP

DP^
D2 CP^

spec^
C2 AgrsP

b. Lexikal checkning av D
DP

DP^
D2 CP

specx C
C2 AgrsP

vårt [6] Opj som
hus

vårt som t Op; tj ...^
hus
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Spec-huvud-checkningen bygger på att ö-draget är en egenskap hos varje DP.
Normalt checkas D genom att ett lexikalt element som bär ett ö-drag, en deter-
minerare eller ett substantiv med enklitisk bestämd artikel, intar D2. Men precis
som man i vissa andra fall kan tänka sig checkning av ett visst drag i antingen
specificerare eller huvud (jfr kap. 6 och 7), så är, tänker jag mig, en alternativ
checkning tänkbar också när det gäller D; vid sidan av en lexikalisering av D2
skulle i så fall ö-draget kunna överföras osynligt från en (synligt ö-checkad)
DP i specificeraren. I ett relativkomplex med b-struktur skulle därför ö-draget
överföras automatiskt från korrelat-DP:n till relativkomplexets DP. I (12a) har
jag markerat detta med ett osynligt ö-drag, ö inom hakparentes, i D2.

8.2.2.2 Olika strukturer i det restriktiva och det icke-restriktiva fallet?

Ingenting hindrar nu i och för sig att man också tillåter andra strukturer för re-
lativ satsfogning, t.ex. den standardmodell som Platzack föreslår för restriktiva
relativer, se (5a). Frågan är då om vi också har anledning att räkna med flera
olika modeller. Platzack räknar ju för övrigt med ytterligare en variant utöver
de två standardmodellerna för de fall då en restriktiv relativsats står skild ifrån

sitt korrelat. Denna tredje modell benämner jag nedan dubbel-DP-konstruk-
tion. Skillnaden i subjunktionens status mellan olika relativsatser faller med
Platzacks olika modeller ut av sig själv under förutsättning att som är bärare av

ö-draget. Frångår man, som jag, det senare är det emellertid inte självklart att
de olika modellerna har samma förklaringskraft.

Spontant förefaller dock skillnaden mellan a- och b-modellerna i (5a) och
(5b) tilltalande. En restriktiv relativsats kan om man utgår ifrån a-strukturen i
första hand uppfattas som ett attribut till korrelatets huvudord. Huvudord och
bisats kan då ses som en helhet som kan föregås av artiklar och andra framför-
ställda bestämningar, jfr (13a) nedan. Med b-strukturen framstår relativsatsen
i stället som ett attribut till korrelatet i dess helhet, jfr (13b). De båda struktu-
rerna skulle därmed på ett logiskt sätt faktiskt fånga en sådan reell semantisk
skillnad som föreligger mellan de båda exemplen i (13), jfr de resp. för-
klaringarna.

(13) a. [den bästa [tavla - som Viktor har målat]\
(Man avser 'den bästa av de tavlor som Viktor har målat'.)

b. [den bästa tavlan] - [som Viktor har målat]
(Man menar att Viktor har målat den bästa tavlan.)

I Svenska Akademiens grammatik är man explicit skeptisk till ett sådant sam-
band: »[...] Det är dock tveksamt om den semantiska olikheten ska kopplas till
olikheter i syntaktisk struktur. Skillnaden mellan restriktiv och icke-restriktiv
betydelse finns också för exempelvis adjektivattribut [...] utan att man kan
återföra betydelseolikheten på någon motsvarande skillnad i den syntaktiska
strukturen.» (SAG 4:505, Anm.) Ett problem i sammanhanget är också att kor-
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relät till extraponerade restriktiva relativer faktiskt helst uppfattas som sam-
manhållna fraser, varvid a-strukturen blir omöjlig. Platzack inför här en sär-
skild variant, dubbel-DP-konstruktion, för dessa fall, men som jag ser det kan
en sådan struktur inte fånga semantiken i den restriktiva satsfogningen bättre
än b-strukturen.

Trots dessa invändningar menar jag att det ändå finns skäl att räkna med ett
logiskt samband mellan struktur och semantik i den relativa satsfogningen. Jag
tror vidare att sambandet går att förena med utnyttjande av b-strukturen både
för relativkomplex med icke-restriktiva bisatser och en del relativkomplex med
restriktiva bisatser, t.ex. extraponerade. Detta innebär inte att a-strukturen kan
uteslutas; tvärtom finns det anledning att räkna med obligatorisk a-struktur
t.ex. då korrelatet innehåller en superlativ som i (13a) ovan, något som också
stöds av det faktum att bisatsen i dessa fall inte kan vara extraponerad (se vi-
dare nedan).

Platzack anför som argument för a-strukturen i det restriktiva fallet och
b-strukturen i det icke-restriktiva fallet förmågan resp. oförmågan hos ett ele-
ment i korrelatet att licensiera polaritetsord i bisatsen. Det föreligger nämligen
god evidens för att ett element, t.ex. en superlativ, som ska licensiera ett pola-
ritetsord måste c-kommendera detsamma, vilket enligt författaren talar för att
a- och b-exemplen i (14) har a- resp. b-struktur, jfr (8a-b).
(14) a. Hon var den vackraste flicka {som) han någonsin hade sett.

b. Den vackraste flickan, som hänför övrigt (*någonsin) hade träffat, var läkare.

Den här typen av exempel är ett starkt argument för en a-struktur i det restrik-
tiva fallet och en b-struktur i det icke-restriktiva, och för att semantiken, såsom
den beskrivs i (13a-b), är strukturellt inherent. Den semantiska och strukturella
räckvidden tycks följas åt; i a-exemplen, men inte i b-exemplen har bästa resp.
vackraste räckvidd över bisatsen.

Men eftersom restriktiva relativsatser ibland står extraponerade måste man
också räkna med en annan struktur än a-strukturen för relativkomplex med
restriktiva bisatser. Av skäl som jag ska återkomma till tror jag i dessa fall på
en b-struktur med spec-huvud-checkning enligt (12a). Denna möjlighet att ut-
nyttja b-strukturen i det restriktiva fallet behöver emellertid inte uppfattas som
ett argument mot ett samband mellan semantik och struktur.

Det är nämligen få attribut i korrelatet till en restriktiv relativsats som har en
så tydlig determinativ funktion som ett adjektiv i superlativ har. En relativsats
kan ofta uppfattas som restriktiv, urvalsbegränsande, även om den knyter an
till korrelatet i dess helhet. En fras som den vackra tavla som Viktor har målat
t.ex. avser sällan att peka ut den enda av Viktors tavlor som är vacker. En mera
nära till hands liggande tolkning är att adjektivet vackra endast har deskriptiv
funktion och inte medverkar i själva identifikationen av referenten. I så fall
borde det logiskt sett vara likgiltigt om relativkomplexet har a-struktur eller ej.
En annan tänkbar tolkning är att det finns flera vackra tavlor men bara en som
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Viktor har målat. I detta fall är väl en b-struktur mera logisk än en a-struktur.
Empiriskt stöd för en växling mellan just a- och b-struktur i relativkomplex

med restriktiva bisatser kan man få genom att studera möjligheten för ett kor-
relät att licensiera polaritet i extraponerade bisatser. Till att börja med kan vi
då, med Platzack, konstatera att ett korrelat som innehåller en superlativ inte
kan licensiera polaritet i en (restriktiv) relativsats om korrelat och bisats står
åtskilda. Ett försök att åstadkomma ett sådant exempel är den ogrammatiska
satsen i (15a). Som framgår av (15b) blir meningen fullt grammatisk om rela-
tivsats och korrelat hålls samman, och som framgår av (15c) är extraponering
helt acceptabel då korrelatet inte innehåller något polaritetsutlösande element.

(15) Han undrade ...

*var den första flicka fanns nu som han någonsin hade kysst.
var den första flicka som han någonsin hade kysst fanns nu.
var den flicka fanns nu som han en gång hade kysst bakom ladan.

Skillnaden i grammatikalitet mellan (15a) och (15b) är förutsägbar om super-
lativen måste befinna sig i en position där den c-kommenderar bisatsen. Det är
också värt att notera att exemplet i (15a) inte blir bättre genom att man stryker
någonsin. Detta tyder på att det är a-strukturen som gäller generellt då korrela-
tet före en restriktiv relativsats innehåller en superlativ.

Däremot kan a-strukturen inte komma ifråga vid extraponering. Att jag när
det gäller extraponerade restriktiva relativsatser tror på b-strukturen och inte,
som Platzack, utgår ifrån en dubbel-DP-struktur hänger bl.a. samman med att
också sådana bisatser faktiskt kan uttrycka polaritet utlöst av ett element i kor-
relätet. Exempel på detta ges i (16a-b), där korrelaten markeras med fetstil.
Dessa exempel bör jämföras med de ogrammatiska varianterna i (17a), vilka i
sin tur kan jämföras med de motsvarande grammatiska varianterna i (17b) med
bisatsen i kontaktställning.
(16) a. ... vilket alla känner till som någonsin har sett nyheterna på TV.

b. ... vilket varje flicka vet som någonsin har satt sin fot i Paris.

(17) Han undrade ...

a. *var den första/enda/sötaste flicka fanns nu som han någonsin hade kysst.
b. var den första/enda/sötaste flicka som han någonsin hade kysst fanns nu.

Skillnaden mellan exemplen i (16a-b) och (17a) är att i (16a-b) står det pola-
ritetsutlösande elementet ensamt resp. först (överst) i korrelatfrasen och fun-
gerar som determinerare.6 Låt oss då säga att vi utgår ifrån en b-struktur med
spec-huvud-checkning av ö-draget, som i (12a) ovan, där ö-draget i relativ-
komplexets DQ är beroende av korrelatets determinerare. I så fall kan man
tänka sig att den polaritetslicensierande egenskapen hos korrelatets determine-

6 Pronomen som all(-t/-a) och varje räknas inte självklart som determinerare i en mera snäv me-
ning. Jag har dock stöd i t.ex. Delsing 1993 (kapitel 6) för att också s.k. kvantifierare av detta slag
kan checka D. Man bör också observera att det inte gör någon skillnad om man som i exemplet här
använder ett självständigt alla eller om man tillfogar ett huvudord och säger t.ex. alla människor.
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rare överförs tillsammans med ö-draget till relativkomplexets Ds, som ett eget
särdrag eller som ett särskilt värde på ö, se (18). På detta sätt kommer ett pola-
ritetslicensierande element att c-kommendera bisatsen - och samtidigt kan kor-
relätet, eftersom det utgör en strukturell helhet, tillåtas flytta upp till en högre
position och lämna bisatsen strandad.7

(18)

varje flicka [ö(+pol)] Op, som ... t...

Gemensamt för de båda relativkomplexen i (16a-b) är att de har generisk refe-
rens, vilket tycks vara en förutsättning för den polära tolkningen. Exemplet i
(19a) visar att även det determinativa pronomenet den kan ges en »polär», ge-
nerisk, tolkning. I de fall pronomenet den inleder nominalfraser med specifik
referens licensierar det inte polaritetsord. Detta framgår om huvudordet i kor-
relätet sätts i bestämd form, varvid den specifika tolkningen är den enda möj-
liga och konstruktionen blir ogrammatisk, se (19b).8
(19) a. ... vilket den flicka vet som någonsin satt sin fot i Paris.

b. ... *vilket den flickan vet som någonsin satt sin fot i Paris.

Relativkomplexen i (17) syftar på en specifik referent och här är det därför en-
dast attributen första, enda resp. sötaste som kan licensiera ett polärt ord i bi-
satsen, inte determineraren. Detta fungerar vid kontaktställning då relativkom-
plexet kan ha a-struktur och attributen c-kommenderar bisatsen. Men det pola-
ritetslicensierande draget kan inte överföras till D9 i en b-struktur, om det inte

7 Analysen förutsätter att särdrag som följer med ö-draget bara kan överföras från en DP genom
spec-huvudrelation till (relativkomplexets) D2, inte till vilket som helst funktionellt huvud högre
upp i satsen. Den polära bisatsen måste alltså c-kommenderas av just D9. Om en DP med determi-
nerare som alla eller varje i t.ex. subjektspositionen hade kunnat implicera polaritet till allt som
den därifrån c-kommenderar, då hade polära ord varit möjliga i bisatsen även i en dubbel-DP-
struktur - och dessutom i matrissatsen eller i en enkel huvudsats med ett sådant subjekt. Det senare
går emellertid inte, se (ia-b), vilket således trots allt talar emot dubbel-DP-varianten.

(i) a. ... *vilket alla någonsin får reda på som bara ser nyheterna på TV.
b. *Varje flicka har någonsin satt sin fot i Paris.

8 Den här effekten av utsatt enklitisk artikel har tidigt uppmärksammats, jfr Teleman 1991:220 f.
och referenser där. I Svenska Akademiens grammatik uttrycker man sig något försiktigt i frågan:
»Möjligen finns det en tendens att föredra den + substantiv i obestämd form när referentens exi-
stens inte presupponeras, dvs. när betydelsen är generisk, hypotetisk eller framtida» (SAG 2:303).
Min uppfattning är att korrelat med substantiv i obestämd form just »föredras» om referenten är
hypotetisk, men, vilket också tycks vara Lars-Olof Delsings mening (1993:119), är enda möjliga
variant vid generisk referens - och vid förnekad existens som i (i) nedan (Delsings exempel).

(i) Den sjuårige (*pojken)/pojke som klarar detta finns inte.
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föreligger i samma element som checkar D, dvs. determineraren. Detta förkla-
rar varför korrelat och relativsats inte kan stå åtskilda i dessa fall.

Sammanfattningsvis så långt skulle jag vilja påstå att det finns klara tecken
på en koppling mellan semantik och struktur i relativkomplex. I de fall relativ-
satsen är restriktiv och restriktiviteten är primär i förhållandet till restriktivite-
ten hos ett framförställt attribut (t.ex. ett pronomen eller ett adjektiv i superla-
tiv), då gäller a-strukturen. I andra relativkomplex med restriktiv bisats kan
man däremot tänka sig b-struktur. I de fall korrelatet inte innehåller något att-
ribut eller endast deskriptiva (icke restriktiva) sådana, är både a- och b-struk-
turerna tänkbara, vid extraponerad relativsats endast den senare. När det gäller
relativkomplex med icke-restriktiva bisatser bör man indirekt kunna dra slut-
satsen att bara b-strukturen kan komma ifråga; föreligger det empiriskt stöd för
ett samband mellan struktur och semantik i det restriktiva fallet, så bör man

kunna förutsätta ett sådant samband även i det icke-restriktiva fallet.

8.2.2.3 Dubbel-DP-struktur?

Man kan naturligtvis fråga sig om möjligheten och kanske t.o.m. tvånget att
ibland utnyttja b-strukturen även i relativkomplex med restriktiva bisatser ut-
gör ett direkt hinder för möjligheten att också ha dubbel-DP-konstruktion. Nå-
gon universell restriktion mot sådana strukturer kan jag inte se. Tvärtom kan
man finna ett visst stöd för dubbel-DP-varianten i fornsvenskan där en relativ-

sats, extraponerad eller ej, inte sällan inleds med ett extra demonstrativt prono-
men som man kan tänka sig i en särskild bisatsinledande DP. I (20) återges ett
exempel med en extraponerad relativsats från Upplandslagens ärvdabalk.

(20) Faestir man kono [...] maef> fastum ok fullum skiaelum, han hawcer fyrr til
frillu hafft... (Upplandslagen, Ärvdabalken XVIII)
'Fäster en man en kvinna, ... med fastar och laga former, som han förut har haft
till frilla ...'

Det är inte orimligt att relativa pronomen som är homonyma med demonstra-
tiva pronomen eller bestämda artiklar, såsom är fallet t.ex. i tyskan, har upp-
kommit ur strukturer av detta slag. Anledningen till att jag inte betraktar pro-
nomenet pa i (20) ovan som ett relativt pronomen är att pronomen av detta slag
som regel rättade kasus efter sin ställning i förhållande till matrissatsverbet (se
t.ex. Diderichsen 1941:140), medan man förväntar sig att ett relativt pronomen
tar kasus efter bisatsverbet. Exemplet i (20) avslöjar sig inte på denna punkt,
eftersom både korrelatet och den relativa operatorn fungerar som direkt objekt.
I (21) däremot står pronomenet i genitiv och kongruerar således med det geni-
tiva attributet som är korrelat i detta fall.9 Ett relativt pronomen skulle i stället

91 nutida svenska har vi svårare att använda genitivattribut som korrelat till en relativsats. Vi an-
vänder hellre konstruktioner som ... vittnesmåletfrån två män som ... än ... två mäns vittnesmål
som ... (korrerlatet i fetstil). Relativsatsen bör knyta an till en maximal nominalfras eller till ett



219

ha stått i nominativ eftersom det i så fall utgjort subjekt i bisatsen. Man kan för
övrigt lägga märke till att pronomenet perce i (21) följs av subjunktionen sum.

(21) ... aellr aeru til twaeggiae Gen. mannae Gen. witni Jjerae GEN., sum synt ok sett hawce
til gangu okfragangu ... (Upplandslagen, Kyrkobalken XV)
'... eller (om) två vittnen (eg. två mäns vittnesmål) finns som har sett och beskå-
dat att de gick dit och därifrån ...'

Bruk av extra pronomen i relativ satsfogning försvinner rätt tidigt under me-
deltiden ur svenskan (och troligtvis även de övriga skandinaviska språken).
Det förefaller däremot som om konstruktionen fortfarande är fullt gångbar i is-
ländskan än idag. Mina isländska informanter menar t.ex. att exemplen ovan ur

Upplandslagen ligger relativt nära modernt isländskt lagspråk, inklusive bru-
ket av extra demonstrativpronomen före relativsats.

Detta skulle kunna tolkas så att isländskan kan tillämpa dubbel-DP-kon-
struktion och att man kunnat göra det i svenskan men att möjligheten gått
förlorad. Det kan finnas ett samband med att de skandinaviska språken utveck-
lat framförställda artiklar, vilket indikerar ett krav på checkning av ö i synlig
syntax. Om språket kräver sådan synlig checkning kan det också tänkas att en
nominal satsbas i t.ex. en relativsats kan vara osynlig bara om den c-kommen-
deras av ett DQ med ö - för att satsbasen därigenom kan bli delaktig av ö-draget.
I så fall blir dubbel-DP-konstruktion utan extra pronomen omöjlig, och samti-
digt kanske det utvecklade artikelbruket alltmer inskränker möjligheten att an-
vända demonstrativa pronomen på det semantiskt pleonastiska sätt som (20)
och (21) är exempel på. Att isländskan saknar framförställda artiklar tyder på
att ö inte checkas synligt, vilket alltså om hypotesen stämmer skulle medge
dubbel-DP-konstruktion för relativ satsfogning i isländskan.10

En tänkbar slutsats är alltså att dubbel-DP-konstruktion är möjlig, men inte
kan kombinera krav på synlig checkning av ö och osynlig satsbas i bisatsen.
Jag kan dock inte se något principiellt som hindrar att den tillämpas (egentligen
i vilket språk som helst) om bisatsen har synlig satsbas. Det finns också en del
som talar för att den fungerar även vid osynlig satsbas om det inte råder något
krav på synlig ö-checkning av nominalfraser. Detta menar jag kan gälla för is-
ländskan. De skandinaviska som-relativerna skulle däremot inte kunna fungera
i denna variant av relativ satsfogning.

Oavsett om slutsatsen ovan är korrekt eller ej innebär det tidigare resone-

manget att dubbel-DP-konstruktion under alla omständigheter inte kan fungera
varje gång då en restriktiv relativsats står extraponerad (t.ex. inte om determi-
neraren implicerar polaritet i bisatsen). Om man då som jag utgår ifrån att det

efterställt attribut, men inte till ett framförställt attribut. Det senare tycks emellertid inte ha varit
något problem i fornsvenskan. Exemplet i (21) är inte unikt i detta avseende.
10 Ett annat faktum som talar i samma riktning är att de skandinaviska språken men inte isländskan
måste ha synlig satsbas i appositionella relativsatser, dvs. relativsatser som inte anknyter till ett
vanligt DP-korrelat utan till hela satser eller verbfraser. Även denna skillnad kan vara ett symptom
på huruvida det råder krav på synlig checkning av eller ej, något som jag tar upp i avsn. 8.6.1.
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är b-strukturen som gäller måste man också acceptera att korrelatet i b-struktu-
ren kan ha formen den + substantiv i obestämd form (som t.ex. i (19a) ovan).
Till skillnad från Platzack menar jag dock att den inte är en rent expletiv deter-
minerare, utan en determinerare (med ett särskilt värde på 6) som fungerar i
samarbete med den enklitiska artikeln och/eller med en restriktiv relativsats.
Detta diskuterar jag vidare i avsn. 8.3.1. nedan.

Kanske måste man också acceptera att satsflätning är möjlig även vid
b-struktur, att extraktion inte kräver a-struktur eller dubbel-DP-struktur, även
om jag inte här och nu har någon särskild förklaring på problemet med flykt-
hålet i korrelatet. Satsflätning vid relativ satsfogning är emellertid en komplex
fråga, även då extraktionen sker ur restriktiva bisatser. Jag återkommer med
några samlade synpunkter på satsflätning vid relativsats i avsn. 8.7 nedan.

8.2.2.4 Obligatoriska och fakultativa som - en strukturell förklaring?

Jag lutar således åt att svenskans relativa satsfogning i vissa fall grundas på
a-struktur, i vissa fall på b-struktur med spec-huvudcheckning enligt (12a);
a-strukturen förutsätter att bisatsen är restriktiv, om bisatsen är icke-restriktiv
gäller b-strukturen generellt. Den senare är också enda möjligheten för relativ-
komplex med extraponerad bisats, oavsett dess restriktivitet.

Är det nu på grundval av denna analys möjligt att dra några slutsatser om
subjunktionen som:s status i restriktiva resp. icke-restriktiva relativsatser? Kan
det t.ex. vara så att utelämning av som endast är möjlig i relativkomplex med
a-struktur, i vilka D checkas lexikalt, men inte i relativkomplex med b-struktur,
där D checkas »osynligt» via spec-huvud-relation med korrelatets DP? Tanken
är inte orimlig och skulle ha stor förklaringskraft.

Tyvärr tror jag inte att hypotesen håller. Den skulle bl.a. innebära att extra-
ponerade relativsatser aldrig kunde stå utan som. Överfört på engelskan borde
man förvänta sig att extraponerade restriktiva relativer, liksom icke-restriktiva
relativer generellt, konsekvent inleddes med who eller which. Så enkelt tycks
det emellertid inte vara. Vanligtvis utelämnas inte som i extraponerade relati-
ver, men det är inte självklart att utelämning verkligen måste uppfattas som di-
rekt ogrammatisk. En del accepterar t.ex. utelämnat som i (22a) (jfr även not
3). Beträffande motsvarande engelska mening uppger ett par tillfrågade in-
födda informanter att den extraponerade relativsatsen mycket väl kan inledas
med that, och kanske till och med stå oinledd, se (22b).

(22) a. Han undrade ...

var den flicka fanns nu som/(10) han en gång hade kysst bakom ladan.
b. He wondered ...

where the girl was now {that) he had once kissed behind the barn.

Av dessa exempel att döma går det således att kombinera spec-huvud-check-
ning av ö-draget och omarkerad, osynlig relativ operator. Jag är beredd att tro
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att engelskan och svenskan är principiellt lika i detta avseende. Att ett särskilt
bisatsinledande element, subjunktion eller relativt pronomen, i praktiken så
gott som alltid är utsatt i extraponerade relativsatser, restriktiva såväl som
icke-restriktiva, dikteras i så fall inte av något absolut formellt krav, utan kan
helt enkelt bero på ett pragmatiskt behov att tydliggöra skarven mellan matris-
sats och bisats.

Den sammantagna slutsatsen måste alltså bli att man kan räkna med åtmins-
tone två olika abstrakta strukturer när det gäller relativkomplex med som-rela-
tiver, men att detta faktum i sig självt inte förklarar när som kan respektive inte
kan utelämnas.

8.3 Om relativkomplexets semantik
8.3.1 Relativkomplexets semantik med utgångspunkt i korrelatets
form

Om relativkomplexets struktur således inte kan ge besked om varför subjunk-
tionen har olika status i restriktiva och icke-restriktiva relativsatser, så kan man
förstås fråga sig om man bör söka en rent pragmatisk förklaring till variationen.
Enligt min uppfattning talar emellertid vissa empiriska fakta trots allt för en
formell förklaring, bl.a. det väldigt klara utfallet för obligatoriskt som i relativ-
satser efter korrelat som utom all diskussion utpekar en entydig referent, jfr
(23).

(23) Vi har försökt att på nytt nå statsminister Göran Persson, (*0)/som vi intervju-
ade här i Rapport igår, för en kommentar ...

Jag menar att det i stället finns anledning att räkna med att ö-draget i relativ-
komplexets DP (i en b-struktur) har olika värden beroende på om korrelatets
DP själv avgränsar relativkomplexets referens eller om den inte gör det. Detta
är detsamma som att säga att ö-draget har olika värde i det restriktiva och det
icke-restriktiva fallet, men jag vill poängtera att jag alltså ser ö-dragets värde
som en formell egenskap hos relativkomplexet och inte bara som ett ad
hoc-mässigt sätt att etikettera korrelat före restriktiva respektive icke-restrik-
tiva relativsatser.

Värdet på ö-draget återspeglar en semantisk tolkning av relativkomplexet
och dess korrelat som ibland, men inte alltid, framgår av korrelatets gramma-
tiska utformning, inte minst av dess determinerare. Man kan se det så att deter-
mineraren kan ha en sorts klammerfunktion. Varje determinerare inleder ju
rent konkret sin DP, men en del determinerare tycks också kunna sätta en
bortre parentes för den DP den inleder, något som kan ses som nödvändigt för
att en definit fras ska kunna uttrycka en självständig, avgränsad referens. De-
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terminerare som tycks implicera en sådan bortre parentes är pronomenet denna
(,detta/dessa) och possessiva attribut. Relativsatser efter korrelat som utgörs av
nominalfraser inledda med denna eller med possessivt attribut är normalt
också icke-restriktiva, precis som relativsatser efter egennamn (vilkas speci-
fika avgränsade referens är konstitutiv), se (24a-b).

(24) a. Min bil, som är trasig för jämnan, ska in på verkstad,
b. Denna bil, som bara har gått tusen mil, är till salu.

Om korrelatet inleds med pronomenet/artikeln den (det/'de) däremot, har vi inte
rätt att utan vidare förutsätta en bortre parentes i korrelatets DP. Bara om no-
minalfrasens huvudord står i bestämd form är det möjligt att uppfatta en DP
som inleds med den som ett självständigt uttryck för en viss referent, men inte
ens då är det nödvändigt. En relativsats efter korrelat med huvudordet i be-
stämd form kan därför uppfattas som antingen restriktiv eller icke-restriktiv, se

(25a). Om korrelatet inleds med den och huvudordet står i obestämd form är
relativsatsen däremot entydigt restriktiv, se (25b).

(25) a. Den (tuffa) bilen(,} som kungen har kört(?) är till salu.
b. Den (tuffa) bil som kungen har kört är till salu.

Man kan notera att just de determinerare som själva sätter den bortre parente-
sen i korrelatets DP inte tar huvudord i bestämd form,11 medan pronomenet den
alltså är beroende av den enklitiska partikeln på substantivet för motsvarande
parentessättning. Detta är, som jag ser det, ingen tillfällighet.

Så långt de definita relativkomplexen. När det gäller indefinita relativkom-
plex kan korrelatet uppfattas antingen som självständigt refererande eller som
beroende av en restriktiv relativsats.

Sammantaget innebär detta att korrelat i relativkomplex med b-struktur kan
sorteras i tre grupper beroende på om 1) den grammatiska formen implicerar
en bortre parentes i dess DP; i så fall kan vi säga att ö-värdet är [ö+], 2) den
grammatiska formen inte medger att man tolkar in en bortre parentes i korrela-
tets DP; i så fall kan vi säga att ö-värdet är [Ö-] och 3) korrelatets grammatiska
form låter sig förenas med båda tolkningarna. Till den första gruppen hör kor-
relät som utgörs av egennamn och korrelat som inleds med possessiva attribut
eller pronomenet denna. Till den andra gruppen hör korrelat som inleds med
pronomenet/artikeln den och har det substantiviska huvudordet i obestämd
form. Till den tredje gruppen hör korrelat som består av eller innehåller ett sub-
stantiv i bestämd form och korrelat i indefinita relativkomplex.

Beträffande korrelat i den tredje och sista av dessa grupper, och i synnerhet
när det gäller indefinita korrelat, är korrelatets grad av självständighet, och där-
med bisatsens grad av restriktivitet, ofta både oklar och ointressant. Detta gäl-

11 Jag bortser här ifrån att man i sydvästsvenskt talspråk gärna använder denna + bestämd form,
t.ex. denna bilen. I stora delar av landet används hellre den här än denna i talspråk. Efter den här
har substantivet alltid bestämd form.
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ler emellertid inte om relativkomplexets referens är icke-specifik, se (26); då
måste bisatsen normalt uppfattas som restriktiv, korrelatet som referentiellt
osjälvständigt och ö-draget som [5-].
(26) Jag vill ha en bok som håller mig vaken i natt.

I det här fallet är det alltså inte korrelatets form som påtvingar oss en viss tolk-
ning av relationen mellan korrelat och bisats, utan helt enkelt en viss semantisk
tolkning av relativkomplexet som låter sig göras. Ett sorts parallellfall till detta
har man med relativkomplex som det i (19a) där den generiska tolkningen är
en förutsättning för att man ska kunna ha ett polaritetsuttryck i bisatsen.

När jag ovan talat om den bortre parentesen, som formellt kan förknippas
med vissa grammatiska bestämningar i nominalfrasen, så hänger det samman
med att referentmängden, dvs. den eller de referenter som en nominalfras ut-
pekar, enligt min mening definieras i relation till en - vad vi skulle kunna kalla
- urvalsmängd. Urvalsmängden upptar sådana referenter som anges med sub-
stantivets rotmorfem och restriktiva attribut.

I indefinita nominalfraser föreligger ingen uttalad begränsning på urvals-
mängden utöver den som ges av huvudord och attribut, men i definita nominal-
fraser ses urvalsmängden som avgränsad inom en viss (med en term från
Svenska Akademiens grammatik) identifikationsram. Identifikationsramen är
den begränsade värld som bestäms av situationen eller diskursen; flickorna
t.ex. syftar vanligtvis inte på alla flickor i universum utan på samtliga flickor
som råkar vara aktuella i ett visst sammanhang. Som jag ser det signalerar be-
stämdhetssuffixet på ett substantiv primärt just detta, att urvalsmängden ska
uppfattas som kontextuellt avgränsad.

Referentmängden däremot avgränsas (utom i nominalfraser där ett substan-
tiv i bestämd form är det enda eller det inledande ordet i frasen, se nedan) av
framförställda determinerare. En definit determinerare, t.ex. pronomenet/arti-
keln den/det/de, markerar att referentmängden omfattar hela urvalsmängden,
medan indefinita determinerare, som den obestämda artikeln {enlett), räkneord
eller pronomenet någon/något/några, markerar att referentmängden är en del-
mängd av urvalsmängden. Om determinerare saknas i en indefinit nominalfras,
vilket är möjligt om det substantiviska huvudordet står i pluralis eller är divi-
duativt, kan referentmängden ses som oavgränsad.

En speciell situation har vi, med denna analys, i de definita nominalfraserna,
eftersom referentmängden här inte kan avgränsas utan att också urvalsmäng-
den är klart avgränsad. Och att det verkligen finns anledning att göra en formell
skillnad mellan urvalsmängd och referentmängd framträder, menar jag, tydligt
i svenskan i de definita nominalfraser som inleds med pronomenet/artikeln
den, eftersom sådana fraser alltid har huvudordet i bestämd form eller innehål-
ler en restriktiv relativsats. Detta kan tolkas så att den inledande determinera-

ren endast signalerar att referentmängden utgörs av hela urvalsmängden. Den
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förmår däremot inte själv signalera avgränsning av urvalsmängden. Härtill be-
hövs en bestämd slutartikel - eller en restriktiv relativsats.12

En följdslutsats av ovanstående är att det enklitiska bestämdhetssuffixet i
första hand signalerar att urvalsmängden är avgränsad (i förhållande till en
identifikationsram). Det kan emellertid också ta den framförställda determine-
rarens funktion - förutsatt att substantivet inleder nominalfrasen, dvs. att sub-
stantivet med den enklitiska artikeln har flyttat till D9 för att checka ö-draget.

Att possessiva attribut och pronomenet denna inleder nominalfraser med hu-
vudordet i obestämd form kan tolkas så att dessa determinerare, till skillnad
från pronomenet/artikeln den, förmår signalera avgränsning både när det gäller
referentmängden och när det gäller urvalsmängden. Intressant nog tycks pos-
sessiva attribut och denna också vara ovanligt bestämda i sin avgränsning av
referensen hos den DP de inleder. Om huvudordet i en nominalfras har be-

stämd form finns inget som direkt hindrar att en efterföljande relativsats trots
allt uppfattas som restriktiv, men om korrelatet inleds med possessivt attribut
eller denna är detta svårare.

Visserligen är det möjligt att låta en relativsats efter ett possessivinlett kor-
relät ha restriktiv funktion. Detta hänger samman med att talaren med ett pos-
sessivt attribut kan avgränsa en urvalsmängd på ett högst subjektivt sätt; med
min bror t.ex. kan avses en av talarens flera (även för lyssnaren) bekanta brö-
der. Jag tror emellertid att det finns en rätt stark tendens att undvika restriktiv
relativsats efter korrelat av typen min bror, man säger då hellre den av mina
bröder som ... än min bror som ... .På samma sätt är det inte omöjligt men
mindre vanligt att låta egennamn följas av restriktiv relativsats. Efter korrelat
med ett inledande denna däremot är det, enligt min uppfattning, mycket svårt
att foga en restriktiv relativsats.

I indefinita relativkomplex som inleds med indefinita determinerare kan
korrelatet som regel på egen hand uttrycka en avgränsad referens, och bisatsen
ses då som icke-restriktiv. Å andra sidan är en restriktiv tolkning av bisatsen
alltid formellt möjlig. En restriktiv tolkning innebär att referenten eller referen-
terna hämtas ur en mer begränsad urvalsmängd än annars. Om talaren syftar på

12 Om definithet (i nominalfraser) kan följande läsas i Svenska Akademiens grammatik. »Seman-
tiskt definit är den nominalfras vars avsedda referent talaren utgår ifrån att lyssnaren skall kunna
unikt identifiera med hjälp av nominalfrasens beskrivning och sin kännedom om det sammanhang
där referenten tänks ingå, identifikationsramen. Inom denna ram refererar den definita nominalfra-
sen normalt uttömmande till alla de referenter som passar till beskrivningen, oavsett om det är en
eller flera referenter som avses.» (SAG 3:155.) Skrivningen kan tolkas så att man sätter likhets-
tecken mellan kommunikativ funktion och betydelse, men rimligtvis är möjligheten för lyssnaren
att unikt identifiera den avsedda referenten något talaren syftar till, men ingenting som är seman-
tiskt eller grammatiskt inherent. Det inherenta draget hos en definit nominalfras är för mig att re-
ferentmängden är identisk med urvalsmängden, dvs. refererar »uttömmande till alla de referenter
som passar till beskrivningen». Därav kan lyssnaren sluta sig till vilken referent som avses. Men
det är viktigt att göra en klar åtskillnad mellan den kommunikativa funktionen hos ett uttryck och
dess abstrakta semantik som är intimt beroende av dess grammatiska form.
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en specifik referent är det ofta kommunikativt oväsentligt om bisatsen ska upp-
fattas som restriktiv eller ej. Om relativkomplexet däremot har icke-specifik
referens utgörs referentmängden antingen av hela urvalsmängden (möjligt om
huvudordet står i pluralis eller är dividuativt) eller av en eller ett antal godtyck-
liga representanter av alla tänkbara referenter i urvalsmängden. I dessa fall är
bisatsens restriktiva funktion klar.

Om vi fortsatt utgår ifrån att som är obligatoriskt i relativsatser om den osyn-

liga satsbasen inte kan identifieras externt, så tyder resonemanget så här långt
på att det finns vissa korrelat som (i princip) blockerar en extern identifikation
av satsbasen i en relativsats och utelämning av som. Det är sådana korrelat som

entydigt ger ö-draget värdet [ö+], vilket innebär att korrelatet entydigt utpekar
en självständigt avgränsad referent och att relativsatsen är icke-restriktiv. Kor-
relattyper som ingår i denna grupp är egennamn samt korrelat inledda med pos-
sessivt attribut eller pronomenet denna.

Eftersom utsatt som inte är vare sig ogrammatiskt eller subfakultativt i några
relativsatser kan man däremot inte utan vidare förutsätta att andra typer av kor-
relät automatiskt identifierar en osynlig satsbas, inte ens i de fall korrelatet har
en form som entydigt ger ö-draget värdet [ö-]. Å andra sidan tycks beredska-
pen att »se» satsbasen finnas där även i de fall korrelatet är tvetydigt, då ö-dra-
get kan tolkas både som [ö+] och som [b-]. I de fall subjunktion saknas är det
i ett svenskt perspektiv svårt att inte uppfatta relativsatsen som restriktiv, vilket
implicerar att korrelatets ö-värde är [ö-].

8.3.2 Relativkomplexets semantik med utgångspunkt i danskans
växling mellan som- och der-relativer
Som framgått av föregående kapitel tillåter danskan när det gäller subjekts-
relativer inledning med antingen som eller der. I detta sammanhang har jag
funnit det särskilt intressant att detta gäller även i icke-restriktiva relativsatser,
och att vi således i danskan kan räkna med subjunktionslösa icke-restriktiva
relativsatser, eftersom der inte bör räknas som subjunktion. Att detta är möjligt
hänger samman med, föreslog jag i kapitel 7, att der indirekt kan identifiera en

osynlig satsbas.
I detta avsnitt ska jag ta upp växlingen mellan som- och der-relativer utifrån

en uppsats om semantiska skillnader mellan som-inledda och subjunktionslösa
relativsatser i danskan av Rita Therkelsen (2000). Det har påståtts att växlingen
mellan som- och der-relativer är helt fri, men Therkelsen hävdar att det före-
ligger en semantisk skillnad mellan de båda varianterna. Meningarna i (27a)
och (27b) är alltså semantiskt sett inte helt ekvivalenta.

(27) a. I går så jeg en udsendelse med Chomsky som er grammatiker.
b. I går så jeg en udsendelse med Chomsky der er grammatiker.
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Skillnaden ligger däri att man med den subjunktionslösa der-relativen inordnar
Chomsky i kategorin grammatiker (man ser Chomsky som en delmängd av

mängden grammatiker), medan man med som-relativen säger något om korre-
lätet som en unik referent, inte som en representant för en viss kategori. Sär-
skilt intressant är det att författaren kan påvisa exempel där denna skillnad
ställs på sin spets och man inte kan växla mellan som och der, se (28a-b) där
a-varianten med som är den enda möjliga.

(28) a. Og velkommen også til vores naeste gaest som er J0rgen Clausen ...

b. Og velkommen også til vores naeste gaest *der er J0rgen Clausen ...

Jag ska återkomma till detta nedan, men först ska jag ta upp ett problem i upp-
satsen som beror på att Therkelsen utan diskussion utgår ifrån att vi kan räkna
med samma semantiska skillnad som i (27a-b) även i icke-subjektsrelativer
med och utan som, se (29a-b).

(29) a. I går m0dte jeg en grammatiker som jeg har setf0r.
b. I går mpdte jeg en grammatiker jeg har setf0r.

Liksom i (27a) tillfogar bisatsen i (29a) med utsatt som, skriver Therkelsen, rätt
och slätt en upplysning om korrelatet, medan korrelatet i (29b) inordnas i en
substantivisk underkategori: kategorin grammatiker som jag har sett förut
gentemot grammatiker som jag inte har sett förut, alltså på samma sätt som kor-
relätet i (27b) inordnas i kategorin människor som är grammatiker till skillnad
från människor som inte är grammatiker.

Therkelsen behandlar på detta sätt sora-relativer och subjunktionslösa rela-
tiver uttryckligen på tvärs mot indelningen i subjektssatser (»type 1») och
icke-subjektssatser (»type 2»). Hon avstår dessutom ifrån en diskussion om hur
den semantiska skillnad hon beskriver förhåller sig till tolkningen av relativ-
satsen som restriktiv eller icke-restriktiv. Förklaringen är förstås att danskan
tack vare der-relativerna kan ha subjunktionslösa subjektsrelativer och sub-
junktionslösa icke-restriktiva relativsatser. Men begränsningen av diskussio-
nen är inte oproblematisk.

Det är nämligen så att icke-subjektsvarianter av icke-restriktiva relativsatser
även på danska, precis som på svenska och norska, måste ha ett utsatt som, jfr
(30a-b).

(30) a. Igår m0dte jeg Dronning Margarethe som jeg har set f0r.
b. Igår m0dte jeg Dronning Margarethe * jeg har setf0r.

Att (30b) är ogrammatisk förklarar Therkelsen med att subjunktionslöshet för-
utsätter att »den kategori som substantivet i faellesledet betegner, skal kunne
indeholde minst to eksemplarer» (s. 232); det finns ju inte två Dronning Mara-
rethe, bara en. Men detta är såvitt jag förstår detsamma som att hävda att
subjunktionslöshet endast låter sig förenas med en restriktiv tolkning av rela-
tivsatsen.

Ett par sidor in i uppsatsen (s. 237) påpekas att denna restriktion på



227

subjunktionslöshet gäller endast icke-subjektsvarianter (type 2) av relativsat-
ser, vilket också är uppenbart eftersom även der-relativen i (27b) knyter an till
ett »odelbart» korrelat (nämligen Chomsky). Therkelsen drar dock ingen slut-
sats av detta faktum. Men om bisatsen i (27b) kan inordna Chomsky i kategorin
»människor» som är grammatiker, där överkategorin människor inte ges av
korrelatet utan endast pragmatiskt, då kunde det ju ha varit lika möjligt att med
en bisats som den i (30b) inordna Dronning Margarethe i kategorin människor
som jag har sett förr. Men det är det alltså inte, och vi får inget svar på varför.

Som jag ser det finns det ingenting i den nämnda uppsatsen som talar emot
min tidigare slutsats att den osynliga satsbasen kan identifieras externt i restrik-
tiva relativsatser, men måste identifieras internt i icke-restriktiva relativsatser.
Det speciella med danskan är bara att det i subjektssatser föreligger möjlighet
att vid bisatsintern identifikation använda både en direkt satsbasmarkör som

som och en indirekt som der.

Emellertid är det naturligtvis mycket intressant att utbytbarheten mellan som
och der inte är total, att man i vissa fall måste använda som, och att det går att
koppla detta till en semantisk olikhet mellan som-relativer och der-relativer.
Jag tror att skillnaden mellan varianterna snarast kan beskrivas som en skillnad
i referentialitet hos den osynliga operatorn i bisatsen. Den osynliga operatorn
är ju ett x-led som inte av egen kraft uttrycker någon referens (jfr kap. 7), och
den semantiska skillnad vi är ute efter handlar därför om i vilken grad referen-
sen preciseras med hjälp av korrelatet eller ej.

I en relativsats utan som inskränks inte satsbasens referens explicit i enlighet
med korrelatet; satsbasen kan strängt taget omfatta alla tänkbara referenter som
stämmer in på den beskrivning som ges av bisatsen. Satsbasen i en bisats der
er grammatiker kan alltså sägas omfatta alla x för vilka det stämmer att 'x är
grammatiker' (snarare alltså än »människor» som är grammatiker). Låt oss
kalla denna mängd X. Relativkomplex med en som-\ös bisats innebär att den
eller de referenter som korrelatet utpekar är en delmängd av (den större) mäng-
den X; relativkomplexet »Chomsky der er grammatiker» inordnar alltså
Chomsky i kategorin grammatiker. Man kan också säga att bisatsens syftning
på korrelatet i dessa fall är implicit.

I en relativsats med som är det däremot möjligt att explicit inskränka satsba-
sens referens med hjälp av korrelatet. I en icke-restriktiv relativsats, vars kor-
relät utgör en odelbar helhet med en specifik avgränsad referens, kan satsba-
sens referens med hjälp av som tolkas som helt identisk med korrelatets. Den
relativa subjunktionen kan således sägas hjälpa satsbasen att »hämta» en refe-
rens i korrelatet, varvid bisatsen också syftar mer direkt på korrelatet än i mot-
svarande konstruktion utan som. Förmågan att hämta en referens externt skulle
kunna beskrivas som en »relativ» egenskap som man kan förvänta sig hos re-
lativa pronomen och subjunktioner som som. Det formella subjektet å andra si-
dan, som endast indirekt identifierar satsbasen, medför förstås inget sådant re-
lativt drag.
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Om korrelatet självt identifierar en specifik referent, såsom är fallet i relativ-
komplex med icke-restriktiva bisatser, måste satsbasen hämta hem denna in-
skränkta referens om relativsatsen innehåller en identitetspredikativ som i
(28a) ovan. Med en der-relativ skulle man implicera att satsbasen inte har med
korrelatet identisk referens, vilket i det här fallet är en omöjlig tolkning.

När det gäller restriktiva relativsatser så bör satsbasen inte anknyta till hela
korrelatet, utan endast till den del som konstituerar urvalsmängden, men även
här tycks det, om Therkelsen har rätt, finnas en tendens i danskan att använda
^om-relativ om referenten ska uppfattas som unik och en relativsats utan som
om referenten ska ses som en »typ», en representant för en kategori. I a-ex-
emplet i (31) nedan (från tidningen Information) var Jane Nielsen Pedal-Oves
enda tänkbara vittne, medan föräldrarna i b-exemplet (från en programöversikt
för DR2) tillhör kategorin pingstkyrkomedlemmar, vilket också i detta sam-

manhang upphöjer Bebiane Bpjes privatliv till något mera generellt intressant.

(31) a. Jane Nielsen var en taxachauffpr, som havde set Pedal-Ove på mordtidspunk-
tet och kunne have givet ham et alibi.

b. ... Bebiane Bpje, 30 år, fortaeller om at vokse op med foraeldre, der tilhprer
Pinsekirken, ...

Vad händer då om man försöker att byta som-relativen ovan mot en der-relativ
och vice versa? Man kan förvänta sig att der i stället för som i (3la) skulle im-
plicera att det fanns fler än en taxichaufför som kunnat ge Pedal-Ove ett alibi,
och så långt stämmer nog beskrivningen ovan. Däremot är det svårare att se att
ett byte av der mot som i (31b) skulle kunna ha någon väsentlig inverkan på
tolkningen, (vilket jag också fått bekräftat av en informant).13 Detta tyder på att
det relativa draget hos som kan ignoreras eller i vissa kontexter vara oväsentligt
för tolkningen. I så fall skulle som-relativen också kunna betraktas som en
omarkerad typ av relativsats, medan der-relativen å andra sidan, som vi sett, är
en variant med inskränkt användning.

Men frågan är i så fall varför danskan använder sig av båda varianterna när
det övriga nordiska språken klarar sig med endast den omarkerade typen av
subjektsrelativer. Jag har här inget särskilt svar på varför der-relativen över hu-
vud taget har utvecklats i danskan,14 men blotta tillgången till en markerad va-
riant av relativsats bäddar för en viss funktionsuppdelning, så att den omarke-
rade varianten kommer att användas i kontrast till den markerade. Tillgången i
danskan till en variant utan som också för subjektsrelativer, oavsett deras
restriktivitet, är säkert en förutsättning för att funktionsuppdelningen ska
kunna utvecklas. I svenskan och norskan däremot, där möjligheten att ute-

13 Therkelsen (2000) skriver för övrigt själv i samband med ett annat autentiskt exempel, i det fallet
med som, att man inte kan bortse ifrån kontexten vid tolkningen (s. 239-240).
14 Både i danska och svenska texter från medeltiden förekommer ther som relativpartikel. Detta
gamla ther, som för övrigt förekom i både subjektssatser och icke-subjektssatser, trängs rätt tidigt
tillbaka till förmån för som. Den moderna användningen av der i relativsatser uppträder, enligt
Paul Diderichsen (1941:159 f.), först vid mitten av 1700-talet och detta der »viser en tydelig Affi-
nitet til det 'upersonlige' der».
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lämna som är begränsad till icke-subjektsvarianter av restriktiva relativer, är
det troligt att relativsatser med utsatt som uppfattas som rätt neutrala och därför
inte i lika hög grad implicerar en viss tolkning som i danskan.

Sammanfattningsvis kan man därmed formulera ett par kompletterande slut-
satser. Som är för det första en relativ subjunktion. Det innebär att den kan an-
vändas för att hämta en referens från korrelatet, vilket är nödvändigt i vissa
icke-restriktiva relativsatser där satsbasen måste identifieras med korrelatets

avgränsade specifika referens. Detta hindrar dock inte att som också kan vara
obligatoriskt bara i egenskapen som satsbasmarkör eller för att legitimera
framflyttning av x-subjekt (jfr kapitel 7). I ett språk som svenska där som i hög
grad används i dessa senare funktioner kan subjunktionens relativa drag lätt ig-
noreras. I danskan, där ett som-löst alternativ föreligger också i subjektssatser
- ett alternativ som klarar såväl att identifiera existensen av den osynliga sats-
basen som att legitimera framflyttning av x-subjektet, kan man däremot ana en
klar tendens att undvika som i vissa fall för att inte implicera en mera inskränkt
tolkning av relativkomplexet än avsett.15

8.4 Relativkomplexet i ett empiriskt perspektiv
I detta avsnitt redovisar jag kort en mindre empirisk undersökning där tre skön-
litterära författares sätt att inleda icke-subjektsrelativer studerats. I första hand
är syftet att visa att korrelatets karaktär i hög grad påverkar benägenheten att
sätta ut respektive utelämna som i bisatsen, något som jag menar ytterligare
stöder en del av de slutsatser jag här dragit beträffande relativkomplexet. Det
föreligger alltså ett rätt tydligt samband mellan å ena sidan relativkomplexets
struktur och semantik och å den andra sidan bisatsinledningen.

Tre romaner har excerperats med avseende på relativkomplex med icke-sub-
jektsvarianter av som-relativer. (Antalet v//£e«-relativer är i sammanhanget
försumbart.) De tre romanerna är Åke Leijonhufvud (1978): Anna och Chris-
tian, Ulf Lundell (1976): Jack och Klas Östergren (1980): Gentlemen. Anna
och Christian har excerperats i sin helhet, Jack t.o.m. s. 227 och Gentlemen
t.o.m. s. 232.

Relativkomplexen har därefter primärt sorterats utifrån korrelatets form och
andelen bisatser med resp. utan som. Eftersom som inte utelämnas i subjekts-

15 Jag har i detta avsnitt inte berört obligatoriskt som i danska bisatser efter kataforiskt en sådan
och {det) samme som Therkelsen berör på sidan 238 i sin uppsats. Författaren skriver att det inte
är sådan som kräver som i ett exempel som (i), men jag ställer mig tvivlande till hennes argument
på denna punkt. Efter korrelat med sådan en, skriver Therkelsen, förekommer både som och der.
Ett exempel kunde vara (ii). Här är det emellertid möjligt att uppfatta en dukke der kan lukke 0jnene
som ett sammanhållet reltivkomplex som i sin helhet bestäms av sådan {[sådan [en dukke - der
kan lukke 0jnene]]) men en liknande analys låter sig inte göra beträffande (i).

(i) Enhver har ret til en sådan levefod, som/'(*der) er tilstrcekkelig til hans og hans families
sundhed og velvcere.

(ii) Hun ville have sådan en dukke der kan lukke 0jnene.



230

relativer har sådana relativkomplex inte excerperats. Vidare har jag, av samma
skäl, uteslutit relativkomplex med extraponerade bisatser och sådana där bisat-
sen uppvisar ett adverbial före subjektet, och vid koordination av relativsatser
har jag fäst avseende endast vid den första bisatsen. Däremot har jag, för sä-
kerhets skull, tagit med relativkomplex med korrelat av de typer som »bör» ta
som-inledda icke-restriktiva bisatser.

De olika korrelaten har indelats i 11 typer enligt (32). Varje typ exemplifie-
ras här med ett citat ur någon av de tre romanerna: signaturen AoC står för
Anna och Christian, J för Jack och G för Gentlemen.

(32) 1 korrelat som utgörs av egennamn alternativt ord och fraser som används som
egennamn, ex.:
»... en musikalisk logik (utom hos Wagner som jag hatar), ...» (AoC)

2 korrelat som inleds med possessivt attribut, ex.:
»... med handen om min arm som hon drog lite försiktigt i...» (J)

3 korrelat som inleds med pronomenet denna/detta/dessa, ex.:
» än en gång denna upprepningens magi som Leo Morgan ständigt
använde sig av ...» (G)

4 indefinita korrelat som inleds med obestämd artikel eller räkneord eller (när
det gäller plurala substantiv och dividua) ev. saknar determinerare, ex.:
»... och dinglat med en död råtta som han hittat på skolgården ...» (AoC)

5 korrelat som inleds av någon/något/några alternativt utgörs av pronomenen
någon/något/några eller någonting, ex.:
»... det handlade alltid om någon grabb de var olyckligt förälskade i.» (G)

6 definita korrelat med huvudordet i bestämd form, ex.:

»... att han börjat sjunka in i allt fler av dom där böckerna som hans gubbe
lämnat efter sej.» (J)

7 korrelat som inleds med determinativt pronomen, den/det/de, och har ett
substantiviskt huvudord i obestämd form, ex.:

»Hon klamrade sig fast vid den lilla trygghet hon hade.» (AoC)
8 korrelat som utgörs av självständigt determinativt pronomen, dvs. den/det/

de, ex.:

»Ni måste tycka det är bra futtigt och löjligt det vi håller på med här nere,
...»(G)

9 korrelat som inleds med pronomenet all/'allt/alla och har ett substantiviskt
huvudord i obestämd form (ev. föregånget av den/det/de) alternativt utgörs
av pronomenen allt (det)/alla (de) eller allting, ex.:
»Hela det rutiga golvet var klibbigt av all den honung som hennes läckra
hippiepolare hade spillt ut...» (J)

10 korrelat som inleds med den/det/de enda och har ett substantiviskt huvudord
i obestämd form alternativt utgörs av självständigt den/det/de enda, ex.:

»Maggan var [...] den enda människa jag verkligen litade på.» (AoC)
11 korrelat som inleds med den/det/de + ett adjektiv eller pronomen i superlativ

och har ett substantiviskt huvudord i obestämd form eller alternativt ett

underförstått huvudord, ex.:

»Du är den yngste älskare jag någonsin haft, ...» (G)
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Det finns sammanlagt 178 relativkomplex av denna typ i Anna och Christian,
179 i Jack samt 177 i Gentlemen. Ett fåtal korrelat, t.ex. några som inleds med
pronomen som annan, ingen eller mycket, faller utanför typerna ovan.

Fördelningen mellan bisatser med respektive utan som efter korrelat av de
olika typerna i det undersökta romanmaterialet framgår av tabell 8:1. De fetare
linjerna grupperar relativkomplexen med hänsyn till om korrelattypen föregår
restriktiva eller icke-restriktiva bisatser eller bådadera. Efter korrelat av ty-
perna 1-3 är bisatsen normalt icke-restriktiv, efter korrelat av typerna 4-6 kan
bisatsen vara både restriktiv och icke-restriktiv, efter övriga korrelattyper är bi-
satsen entydigt restriktiv. Korrelat av typerna 10 och 11 förekommer endast i
relativkomplex med a-struktur, medan korrelat av typerna 7-9 kan förekomma
både i relativkomplex med a-struktur och sådana med b-struktur.

Tabell 8:1. Relativkomplex i de tre romanerna sorterade efter korrelattyp och
bisatsinledning med resp. utan som.

Korrelattyp Bisats- Bisats- AoC J G Samt- Andel

typ inledning liga utan som

1 »egennamn» med som 6 6 4 16

icke- utan som 0 0 0 0 0%

2 poss.attr. + subst. res- med som 17 9 7 33

trik- utan som 0 0 0 0 0%

3 denna + subst. tiva med som - 1 3 4

utan som - 0 0 0 0%

4 »indef. NF» med som 46 43 57 146

form. utan som 3 8 6 17 10%

5 någon (+ subst.)/ tve- med som 20 6 7 33

någonting tyd- utan som 3 1 2 6 15%

6 def. NF med subst. iga med som 25 28 21 74
i best.form utan som 3 15 0 18 20%

7 den + subst. i med som 14 15 26 55
obest. form

res-
utan som 18 14 17 49 47%

8 självst. den trik- med som 9 4 0 13

tiva utan som 8 8 9 25 66%

9 all (+ subst. i obest. (a/b) med som 8 7 5 20

form)/ allting utan som 5 13 9 27 57%

10 den enda (+ subst. res- med som 0 1 2 3
i obest. form) trik- utan som 12 7 7 26 90%

11 den + supperl. (+ tiva med som 1 0 0 1
subst. i ob. form) (a) utan som 3 9 9 21 95%

De fetare linjerna grupperar relativkomplexen med hänsyn till om korrelattypen föregår endast
icke-restriktiva bisatser, både restriktiva och icke-restriktiva bisatser eller endast restriktiva bisat-
ser och i det senare fallet om relativkomplexet kan ha både a- och b-struktur eller endast a-struk-
tur.

Det kan här vara på sin plats med ett särskilt påpekande att korrelat som inleds
med den där (och den här) sorterats in i kategori 6. I Svenska Akademiens
grammatik anges fyra typer av korrelat som normalt förbinds med icke-restrik-
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tiv relativsats: egennamn, pronomenet jag, nominalfras med possessivattribut
och nominalfras med deiktiskt denna och den härIdär (SAG 4:501). I not 3 i
samma paragraf påpekas att obetonat den, den där också kan användas för att
aktualisera en känd referent varvid relativsatsen kan vara restriktiv. Denna se-

nare användning av den där är i stort sett allenarådande i mitt material (och det
skulle inte förvåna mig om den dominerar för den där i relativkomplex även i
autentiskt talspråk).16 Min uppfattning är att relativkomplex som inleds med
den där klart skiljer sig från relativkomplex som inleds med denna (även om

jag i mitt material har väldig få belägg på den senare typen).
Utfallet såsom det kan utläsas i tabell 8:1 visar en klart ökande benägenhet

att utelämna som om korrelatet entydigt tar restriktiv relativsats och i än högre
grad då relativkomplexet har a-struktur och dess korrelat innehåller ett pola-
ritetsutlösande element. I denna senare grupp av relativkomplex är utelämning
av som regel.

Man kan också göra flera iakttagelser beträffande de olika grupperna av re-

lativkomplex. När det t.ex. gäller relativkomplex där korrelattypen låter sig
förenas med både restriktiva och icke-restriktiva bisatser (typ 4-6) är tenden-
sen att utelämna som relativt svag. Min uppfattning är att detta inte i första
hand beror på att bisatserna ska uppfattas som icke-restriktiva; flertalet är nog
snarast restriktiva. Det intressanta när det gäller denna grupp är i stället, menar

jag, att man ofta avstår från utelämning, även i fall där det kunnat ligga en viss
poäng i att klargöra bisatsens restriktiva karaktär; (33) är ett belysande exem-

pel.
(33) ... jag [...] går omkring i den ödsliga våningen och ser på alla tomma ytor och

kala, smutsiga fläckar efter möblerna som hon tog med sig när hon flyttade, det
var inte många visserligen eftersom de flesta är mina och hon bara ville ta sina
egna. (AoC)

En icke ringa del av de utelämningar som verkligen förekommer, framför allt i
indefinita relativkomplex, rör uttryck som skulle kunna beskrivas som »en man

jag känner-typen», se (34a-b). Utmärkande för dessa konstruktioner är att inne-
hållet i bisatsen är vagt och i första hand ska uppfattas som ett sätt att relatera kor-
relätet till subjektet i bisatsen. Korrelatet i sin tur tycks kräva en sådan precise-
ring; det står ogärna ensamt utan bisatsen eller annat attribut med motsvarande
funktion. Något av detsamma gäller det definita relativkomplexet i (34c).

16 Ett intressant exempel är också (ia) från Jack där talaren inte med den där aktualiserar en, i van-
lig mening, känd referent, utan snarare vädjar till mottagarens empati, jfr det mera neutrala ut-
tryckssättet i (ib).

(i) a. ... vad man missar i det läget är den där djupare kontakten man kan få om man har
en fast brud.

b. ... vad man missar i det läget är den djupare kontakt man kan få om man har en fast
brud.
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(34) a. ... och han försvann ut i skärgården med en brud han hade träffat. (J)
b. Sedan tänkte jag på en dröm jag haft under natten. (AoC)
c. .. .och blickarna han gav oss fick oss att noggrant studera namntavlan, ... (J)

Man kan också se en viss tendens att utelämna som i relativkomplex med
icke-specifik referens. Detta gäller särskilt Klas Östergren, som gör så i sex av
åtta fall. Ett exempel ges i (35a). Som framgår av (35b) kan även definita rela-
tivkomplex ha icke-specifik referens; exemplet här från Jack, n.b. utan som.

(Se även (ia) i not 16.)

(35) a. ... så drogs folk till honom som till ett livsfarligt stup de till varje pris måste
kika ner i. (G)

b. Vägarna i det här landet är på sina ställen inte vad de borde vara och plötsligt
så far bilen man sitter i av i en slipprig kurva ... (J)

Efter korrelat som entydigt föregår restriktiva relativsatser är utelämning av
som vanligare. I de exempel där korrelatet inleds eller består av pronomenen
den (det/de) eller all (allt/alla) kan man märka ett rätt tydligt samband mellan
korrelatets längd och bisatsens inledning. Särskilt tydligt är detta i Klas Öster-
grens Gentlemen. Författaren utelämnar som konsekvent efter självständigt
determinativt den (korrelattyp 8). I de fall han utelämnar som efter korrelat av

typ 7, så rör det sig endast om korrelat som saknar attribut (annat än den); i
dessa fall utelämnas som i ca hälften av fallen (17 av 31). Däremot finns som
alltid med i bisatserna efter de tio korrelat som består av minst tre ord (den +
attribut + huvudord). Det visar sig dessutom vid en vidare uppspaltning av

korrelattyp 9 att Östergren utelämnar som i samtliga fem fall av självständigt
allt, något som för övrigt även gäller motsvarande sex belägg i Ulf Lundelis
Jack.

Hos samtliga författare kan man nog också säga att bisatser med utelämnat
som är genomsnittligt kortare än bisatser med utsatt som, även om här finns un-

dantag åt båda hållen. Men både kort korrelat och kort bisats betyder ofta att
relativkomplexet kan ses som en innehållsligt fast sammanhållen enhet, vilken
inte bör hackas upp med ett som. I gengäld kan ett utsatt som vara ett prosodiskt
medel (eller motsvarande i skrift) att ge lite större tyngd åt endera korrelatet el-
ler bisatsen - eller åt bådadera.

I relativkomplex som har a-struktur och korrelat med polaritetsutlösande ord
sätts som i regel inte ut i bisatsen, även om det förekommer. I relativt många
av mina belägg har korrelaten av typ 10-11 ett underförstått huvudord och be-
står av endast två ord: den/det/det enda resp. den!dettde + superlativ. Man
skulle kunna tänka sig att detta gynnar utelämning av som. Men materialet ty-
der inte på samma känslighet för korrelatlängd i dessa fall som när det gäller
korrelat av typerna 7-9. T.ex. är Lundelis enda belägg på utsatt som efter kor-
relät av typ 10-11 ett självständigt dom enda, se (36a), medan materialets två
längsta korrelat av dessa slag följs av bisatser utan som, se (36b-c).
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(36) a. Och dom enda som det var nåt med det var Dylan och ... (J)
b. Plötsligt hörde jag den mest fantastiska visselkonsert jag nånsin hört (J)
c.... han var egentligen den allra minst moderna människa man kan tänka sig.

(G)

Jag har här ovan naturligtvis inte uttömt materialet på alla aspekter som rör ute-
lämning av som i relativsats. Men jag tycker ändå att det finns en rätt klar slut-
sats att dra: i ju högre grad relativkomplexet uppvisar inherenta strukturella el-
ler semantiska drag som entydigt utpekar bisatsen som restriktiv, desto vanli-
gare är det att som utelämnas. Man kan också när det gäller relativkomplex
med korrelat av typerna 4-9 se en viss tendens att utelämna som i bisatsen om
korrelat och bisats är lättviktiga (i fråga om informativ vikt och/eller antalet
ord; normalt finns det ett samspel här emellan). Jag ser däremot inte i detta
svenska material någon uttalad tendens att undvika som för att t.ex. förtydliga
bisatsens restriktiva karaktär eller i annat avseende komma undan en tolkning
som skulle kunna impliceras av att som är utsatt.

8.5 Satsfogning med appositionella relativsatser,
adverbinledda bisatser och utbrytningssatser
8.5.1 Kategorieli specifikation av satsbas
I vissa som-satstyper är satsbasen osynlig, och som-satser med osynlig satsbas
står alla i något förhållande till ett visst led i matrissatsen: som-relativen till sitt
korrelat, utbrytningssatsen till det utbrutna ledet och den proportionala bisat-
sen till det led som inleds med ju + komparativ. I alla dessa satsfogningar är
satsbasen av samma kategori som det led bisatsen anknyter till. I sew-relativer
är satsbasen nominal liksom korrelatet. I utbrytningssatser och proportionala
bisatser kan satsbasens kategoriella status variera, men den överensstämmer
alltid med utbrytningsledets resp. yw-ledets.

I svenska som-satser som inte knyter an till något specifikt led i matrissatsen
är satsbasen synlig och har en klart nominal eller adverbiell karaktär, se t.ex.
den appositionella relativsatsen i (37a) och den adverbinledda bisatsen i (37b).
Kravet på synlig satsbas i dessa fall kan, som jag redan varit inne på, tolkas så
att det inte är tillräckligt att med som markera satsbasens rena existens, utan att
även satsbasens kategoritillhörighet måste identifieras formellt.

(37) a. Han sjunger gärna, (*som)/vilket retar många.
b. Han sjunger gärna, (*som)/när ingen hör honom.

Denna hypotes förutsätter att en osynlig satsbas kan hämta sin kategoritillhö-
righet ifrån matrissatsen, vilket således bör gälla generellt i som-relativer, ut-
brytningssatser och proportionala bisatser. Man kan tänka sig att möjligheten
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är beroende av att bisats och det led bisatsen knyter an till genereras i en sam-
manhållen struktur (jfr diskussionen om relativ satsfogning i avsn. 8.2.2). I så
fall är det inte förvånande att en som-sats av syntaktiskt mer fristående karaktär
måste inledas med en synlig, kategoriellt definierad, satsbas.17

Det senare gäller emellertid även i t.ex. adverbiella relativsatser som knyter
an till korrelat. Att den adverbiella satsbasen måste vara synlig efter nominalt
korrelat som i (38a) stämmer dock bra med hypotesen. Men intressant nog
måste en adverbiell satsbas som regel vara synlig även om den knyter an till ett
adverbiellt korrelat, se (38b).

(38) a. De har köpt ett hus (*som)/dit de ska flytta i nästa månad.
b. De ska flytta till ett område (*som)/där det finns många barn.

En förklaring som ligger nära till hands när det gäller kravet på synlig satsbas
i b-exemplet är att en som-inledd relativsats automatiskt knyter an till rektionen
i prepositionsfrasen. En sådan satsfogning är fullt möjlig och inte anmärk-
ningsvärd på något sätt, jfr (39). Man kan dock ändå notera att det efter ett pre-

positionsfraskorrelat inte föreligger något utrymme alls för att tolka en osynlig
satsbas som adverbiell, vilket inte är självklart.
(39) De ska flytta till ett område som är mycket populärt.

I regel kan man inte heller ha osynlig adverbiell satsbas efter ett adverbkorre-
lat, jfr (40).
(40) Hemma, {*som)!där jag har en stor trädgård, ...

I vissa fall förekommer dock möjligheten att alternativt ha synlig adverbiell el-
ler osynlig satsbas, eventuellt följd av som (SAG 4:488 ff. och 507 ff.); exem-
pel ges i (41 a-d).

(41) a. Den dagen då!{som) du var här ...

b. I den stad där hon bor/{som) hon bor {i) ...

c. Var har du varit där/som inte jag också har varit?
d. Överallt dit/där/0 man kommer får man höra samma sak.

I (41a) har vi ett exempel på en relativ satsfogning med en temporal bisats efter
nominalt korrelat. Möjligheten att sätta in ett fakultativt som i stället för då el-
ler när beror i detta fall, med SAG:s ord, på att »korrelatet skulle kunna fungera
som tidsadverbial i relativsatsen» (SAG 4:488). Med andra ord: eftersom no-

minalfraser ibland kan fungera som tidsadverbial, t.ex. som den dagen i satsen
du var här den dagen, så kan den variant av bisats i (41a) som har osynlig sats-

17 Detta gäller inte appositionella relativsatser i isländskan, vilket jag återkommer till i avsn. 8.6.1.
Regeln är förmodligen inte heller i övrigt riktigt så absolut som jag framställer den här, om man
också tar hänsyn till dialektalt material, vilket ett enda exempel på utelämnat temporalt adverb får
illustrera:

(i) hun var 80 år hun d0de (från Vendsyssel i Danmark, ur Pedersen 2000:226)
Trots detta tror jag att utelämning av satsbas inte sker regellöst och att det ligger en poäng i att för
standardvarieteternas del utgå från ett samband som det jag föreslår ovan.
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bas uppfattas som en helt ordinär som-relativ med nominal satsbas och nomi-
nalt korrelat.

Möjligheten att inleda en bisats efter prepositionsfras alternativt med relativt
adverb eller med osynlig satsbas (+ fakultativt som) såsom i (41b) är klart be-
roende av att satsbasen styrs av en uttalad eller underförstådd preposition i bi-
satsen som är lexikalt identisk med den preposition som styr korrelatet (jfr
SAG 4:489, not 2). Motsvarande strykningar fungerar inte om operatorn styrs
av en annan preposition än korrelatet, jfr (41b) och (42a-c).
(42) a. I den stad dit hon har flyttat...

b. I den stad som hon harflyttat till...
c. I den stad *som hon harflyttat...

Också när det gäller bisatser som den i (41 b) bör en osynlig satsbas uppfattas
som nominal. Sannolikt gäller detta även i de fall den styrande prepositionen
är utelämnad.

För (41c-d) däremot är det svårare att hävda att en osynlig satsbas skulle
vara nominal, vilket tyder på en viss förekomst av osynlig adverbiell satsbas i
relativ satsfogning. Företeelsen är emellertid begränsad till restriktiva bisatser,
och korrelatet utgörs då av ett interrogativt adverb eller ett annat (företrädesvis
lokativt) adverb med rätt allmän betydelse. En tänkbar förklaring, i linje med
hypotesen ovan, är att det i dessa fall, men inte annars, går att foga en adverb-
inledd relativsats som komplement direkt till korrelatadverbet, varvid det se-
nare c-kommenderar bisatsen och satsbasen.

Hur ska man då se på alla de adverbiella relativsatser som kräver synlig ad-
verbiell satsbas? En lösning är att i dessa fall utgå ifrån att korrelat (i fö-
rekommande fall) och bisats genereras som olika fraser, analogt med dub-
bel-DP-konstruktion för sora-relativer (jfr avsn. 8.2). I en sådan dubbelfrasva-
riant kan satsbasen inte hämta kategoritillhörigheten från korrelatet.

Sammantaget, menar jag, finns det en del som talar för att en osynlig satsbas
kategoritillhörighet måste identifieras formellt och att satsbasen under vissa
förutsättningar kan »hämta» sin kategoriella identitet hos ett synligt led i
matrissatsen som bisatsen knyter an till. Förutsättningarna är dels att korrelatet
(eller motsvarande) och bisatsen genererats som en sammanhållen struktur,
dels att satsbasen i bisatsen har samma kategoritillhörighet som korrelatet
(eller motsvarande). Omvänt måste man i så fall ha synlig satsbas i en som-sats
som genereras i en fristående fras utan tydligt avgränsat korrelat e.dyl. I
svenskan är satsbasen följdriktigt synlig i appositionella relativsatser och i
fristående adverbinledda bisatser. Men synlig satsbas är också regel i de flesta
fall då en adverbiell relativsats knyter an till ett adverbiellt korrelat. Det senare
kan tyda på att relativkomplexet i dessa fall utgör en sorts dubbelfraskonstruk-
tion.
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8.5.2 Om subfakultativt som i adverbinledda bisatser

Möjligheten att ha osynlig adverbiell satsbas i restriktiva bisatser efter adverb-
korrelat (jfr ovan) innebär att det bör finnas två olika tänkbara analyser för sats-
fogningar av den typ som illustreras i (43a-b) med där resp. dit + som.

(43) a. Där som Lena bor ...

b. Dit som Bosse harflyttat...

I (43a-b) syftar adverben där och dit inte på något (synligt) korrelat i den över-
ordnade satsen. Normalt brukar där och dit ändå räknas som bisatsinledande

(relativa) adverb, men tendensen hos vissa språkbrukare att foga ett som efter
adverbet skulle här kunna förklaras med att där och dit är bisatsexterna korrelat

som följs av en bisats med osynlig satsbas.
En motsvarande analys är dock svår att hävda för liknande konstruktioner

med när som, se (44a). Med sin interrogativa form bör adverbet när, till skill-
nad från adverben där och dit, inte kunna fungera som korrelat utan endast som
relativ satsbas. Det är kanske också mindre tilltalande att uppfatta där eller dit
som bisatsexterna om det finns ett annat korrelat som bisatsen knyter an till,
som i (44b), men i detta fall är en sådan analys ändå fortfarande möjlig, i syn-
nerhet om man tänker sig någon sorts dubbelfrasstruktur. Man kan ju i så fall
tänka sig ett extra korrelat, ungefär som i (20) ovan.

(44) a. När som Bosse flyttar till Ludvika ...

b. I Ludvika, där som Lena bor, ...

I satsfogningar av här illustrerat slag klassas som i detta arbete som subfakul-
tativt, dvs. något som förekommer, men utanför standardspråket. Enligt analy-
sen i kapitel 7 hänger denna värdering av utsatt som samman med att subjunk-
tionen är grammatiskt pleonastisk; den har ingen syntaktisk funktion, men sor-
teras heller inte ut av någon regel som gör den ogrammatisk. Helt utan tänkbar
syntaktisk funktion är som (enligt kapitel 7) emellertid endast efter synlig sats-
bas som inte är subjekt. Med den alternativa analysen av t.ex. (43a-b) skulle
som i liknande fall därför snarare vara ett fakultativt som. Måhända talar det

faktum att många normalt inte använder som i konstruktioner som dessa för att
där och dit trots allt helst ska uppfattas som bisatsinterna. Men möjligheten att
ta adverbet för ett bisatsexternt korrelat finns där och skulle kunna vara ett

reellt alternativ för den som gärna sätter in ett som efter där och dit.
Jag nöjer mig här med att konstatera att gränsen mellan korrelat och bisats

inte är självklart knivskarp när det gäller satsfogningar med adverben där och
dit som dem i (43a-b) och (44b) ovan. I satsfogningar med adverbet när som i
(44a) däremot kan jag inte se något alternativ till analysen att adverbet är bi-
satsinternt.



238

8.5.3 Om satsfogningen i utbrytningar
Det finns flera skäl att betrakta utbrytningskonstruktionen som ett särskilt slags
satsfogning med som-sats. Svenska utbrytningssatser har t.ex. alltid osynlig
satsbas, medan synlig satsbas ofta är möjlig och ibland nödvändig i andra
som-satser - också om satsfogningen i övrigt ytligt sett kan te sig likartad. Ex-
empelvis måste den adverbiella relativsatsen i (45a) ha synlig satsbas, medan
utbrytningssatsen i (45b) tvärtom inte kan ha synlig satsbas.
(45) a. På tisdag, (*som)/då jag fyller år, ska vi äta semlor.

b. Det är på tisdag (*då)/som jag fyller år.

Vid vanlig relativ satsfogning med som-relativer föreligger som framgått två
semantiska varianter. Antingen uttrycker korrelatet självständigt en avgränsad
specifik referens eller så uttrycker korrelat och bisats tillsammans relativkom-
plexets referens. I det förra fallet är bisatsen icke-restriktiv och som är obliga-
toriskt, i det senare fallet är bisatsen restriktiv och som fakultativt i icke-sub-
jektsvariant, jfr (46a-b). Utbrytningsledet, å sin sida, är alltid ett självständigt
avgränsat led, precis som korrelatet före en icke-restriktiv relativsats. Men sub-
junktionen i utbrytningssatsen är fakultativ i icke-subjektsvariant, precis som

subjunktionen i en motsvarande restriktiv relativsats, se (46c).

(46) a. Den var bra, Kalles bok, som jag läste igår.
b. Den var bra, den bok(en) (som) jag läste igår.
c. Det var Kalles bok (som) jag läste igår.

Nu är det emellertid också så, som jag argumenterade för i kapitel 7, att utbryt-
ningsledet inte är ett korrelat i den meningen att det är ett led som bisatsen helt
eller delvis syftar på. Med en utbrytningskonstruktion presupponeras innehål-
let i bisatsen, här att 'jag läste något igår' (eller 'jag läste x igår', jfr kap. 7). Av
det jakande påståendet i (46c) kan man räkna ut att det jag läste var Kalles bok,
av det negerade påståendet i (47) att det inte var Kalles bok. Men bisatsen syf-
tar inte i någotdera fallet formellt på Kalles bok.
(47) Det var inte Kalles bok (som) jag läste igår.

=> Det jag läste igår var inte Kalles bok.

Att tillföra en negation i matrissatserna i (46a-b) gör däremot ingen skillnad
för tolkningen av relativkomplexen. Av relativkomplexet med den icke-
restriktiva relativsatsen framgår hur som helst att 'jag läste Kalles bok igår' och
av relativkomplexet med den restriktiva relativsatsen att 'jag läste en bok igår',
dvs. bisatserna syftar på Kalles bok resp. bok i den överordnade satsen.

Jag tror att man kan förstå utbrytningskonstruktionen om man tänker sig att
den bygger på en identitetspredikation mellan ett specifikt avgränsat led, ut-
brytningsledet, och ett relativkomplex bestående av ett osynligt korrelat och en
restriktiv bisats. Utbrytningsledet och relativkomplexet bör på något sätt också
utgöra en strukturell enhet, som vi skulle kunna kalla utbrytningskomplex. Det
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hela framställs schematiskt i (48) nedan, exemplifierat med utbrytningskom-
plexet i (46c) och (47). K inom hakparentes markerar det osynliga korrelatet.
Indexeringen med i och j på satsbasen resp. utbrytningsledet markerar att dessa
båda led inte självklart har identisk referens.

(48) Utbrytnings-
komplex

Utbryt-^-"^ Relativ-
ningsled komplex

Korrelat Relativsats

<Kalles bok>j [K] Op, (som) jag läste igår

Med hjälp av ett finit kopulaverb och ett opersonligt subjekt skapas av ett ut-
brytningskomplex en proposition, som - liksom andra propositioner - kan häv-
das, (varvid i = j), negeras (varvid i * j) och efterfrågas.

Om det är så som jag utgått ifrån ovan, att en osynlig satsbas kategoritillhö-
righet måste identifieras formellt, så måste man räkna med att utbrytningsledet
kan förmedla denna information, troligen via det osynliga korrelatet (som rim-
ligtvis också bör ha en specificerad kategoritillhörighet), till satsbasen i utbryt-
ningssatsen. Detta sker oberoende av om det kan anses råda någon referentiell
identitet mellan utbrytningsledet å ena sidan och relativkomplexet å den andra.

Med en analys som den i (48) framstår utbrytningssatsen vidare som en rätt
ordinär restriktiv relativsats, vilket förklarar subjunktionens fakultiva status i
icke-subjektsvarianter. Det som utmärker utbrytningssatsen gentemot andra
typer av relativsatser är dess fogning till ett osynligt korrelat. Det led som ytligt
betraktat kan se ut som ett korrelat, utbrytningsledet, är i själva verket en
konstituent högre upp i strukturen med självständig referens, vilket förklarar
dess likhet med korrelatet till en icke-restriktiv relativsats.

Hypotesen att utbrytningssatsen knyter an till ett osynligt korrelat kan också
förklara svårigheten att inleda en utbrytningssats med en synlig satsbas. Man
kan nämligen tänka sig att relativa ord inte kan syfta på vilka konstituenter som
helst utan bara sådana som uppvisar vissa relevanta lexikala särdrag. Vi vet
t.ex. att svenskans relativa vilken inte kan inleda en relativsats efter ett allmänt

någon, se (49). Det är då inte särskilt förvånande att vilken inte heller kan syfta
tillbaka på ett korrelat som är semantiskt sett helt ospecificerat.
(49) Kunde du hitta någon (*vilken)/som kunde hjälpa dig med bilen?
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8.6 Komparativa aspekter på som-satserna och satsfog-
ningen
I detta avsnitt ska jag komplettera resonemanget, som hittills i kapitlet i huvud-
sak rört svenska förhållanden, på några punkter där något eller flera av de öv-
riga nordiska språken eller engelskan avviker ifrån beskrivningen ovan. I av-
snitt 8.6.1. tar jag upp avvikelser i isländskan, i avsnitt 8.6.2 går jag igenom det
mellan språken skiftande valet av inledande partikel i som-satser av olika slag.

8.6.1 Några egenheter i isländskans relativa satsfogning
Isländskan skiljer sig när det gäller som-satserna på några intressanta punkter
från både de skandinaviska språken och engelskan. För det första är sem obli-
gatoriskt efter osynlig satsbas oavsett satstyp och satsvariant, medan omarke-
rad satsbas förekommer i alla de övriga här jämförda språken i icke-sub-
jektsvarianter av restriktiva relativsatser, utbrytningssatser och proportionala
bisatser, jfr tabell 4:2. För det andra kan sem användas också i appositionella
relativsatser, där svenskan och de andra språken måste ha en synlig satsbas, jfr
(50a-b). För det tredje måste lokativa adverb som par 'där' och pangad 'dit'
obligatoriskt följas av sem vid relativ satsfogning, medan ett motsvarande som
i svenskan här klassats som subfakultativt, jfr (51a-b).

(50) a. Hun svaraöi heiöarlega \ viötalinu, sem kom henni i koll slÖar.
b. Hon svarade uppriktigt under intervjun, vilket senare låg henne i fatet.

(51) a. I borginni par sem hun byr ...

b. I den stad där ((som)) hon bor ...

Varför isländskan inte tillåter bisatsextern identifikation av osynlig satsbas -

det är så jag tolkat det absoluta kravet på utsatt sem i alla som-satser med osyn-

lig satsbas - har jag inget särskilt svar på. Intressant nog tycks denna skillnad
gentemot de skandinaviska språken inte ha uppkommit genom att de senare av-
lägsnat sig syntaktiskt från ett fornnordiskt rätt enhetligt regelverk, såsom är
fallet när det gäller t.ex. bisatsordföljden och framväxten av obligatoriska
icke-referentiella subjekt. Åtminstone i fråga om relativsatser förefaller det
tvärtom som om isländskan »alltid» haft en mer eller mindre obligatorisk inle-
dande partikel, medan under medeltiden östnordiska (inte minst central-
svenska) varieteter uppvisar en stor andel relativsatser utan relativpartikel
(Lindblad 1943:90 ff.). Det finns således ingen uppenbar anledning att söka
lösningen på denna gåta i språkhistorien.

Jag får på denna punkt nöja mig med att konstatera faktum: en osynlig sats-
bas måste i isländskan alltid identifieras bisatsinternt med sem. I vanliga rela-
tivsatser med nominal satsbas efter nominalt korrelat och i utbrytningssatser
och proportionala bisatser märks ytligt sett inte några andra skillnader gent-
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emot t.ex. svenskan. Däremot kan man alltså konstatera behovet av både ett ad-

verb och sem i lokativa relativsatser, medan å andra sidan appositionella rela-
tivsatser inte kräver någon lexikal nominal satsbas.

Kombinationen av par eller pangaÖ och sem vid adverbiell relativ satsfog-
ning kan ju tänkas bero på att adverben här faktiskt ska uppfattas som bisatsex-
terna i isländskan, jfr diskussionen i avsn. 8.5.2. Jag håller detta för en rätt san-
nolik förklaring. Mera intressant är egentligen att det tycks föreligga ett behov
av ett särskilt adverbiellt korrelat här, när det inte finns något behov av ett mot-
svarande nominalt korrelat vid appositionella relativer. Man hade ju, i brist på
ett relativt pronomen som vilket, kunnat tänka sig satsfogningar av typen något
som ... , men det räcker uppenbarligen med enbart sem, jfr (50a) ovan. En re-
lativsats med osynlig adverbiell satsbas måste alltså fogas till ett explicit ad-
verb, en appositionell relativsats kan däremot ha osynlig satsbas utan att den
fogas till ett explicit nominalt korrelat. En förklaring kan vara att den nominala
tolkningen av en osynlig satsbas har företräde före andra tolkningar, som bara
kan komma ifråga vid vissa explicita satsfogningar.

Kvar står dock i så fall frågan varför inte de skandinaviska språken också
skulle kunna ha appositionella relativsatser med osynlig satsbas och som. Är
det bara av en tillfällighet som appositionella relativsatser i dessa språk kräver
synlig satsbas? I sin avhandling om relativ satsfogning i de nordiska fomsprå-
ken skriver Gustaf Lindblad (1943:59) att hel sats som korrelat så gott som

aldrig förekommer i genuint nordiska texter, men ibland i översättningslitte-
ratur, företrädesvis yngre sådan, varvid relativsatsen »mera slaviskt följer
förlagans uttryckssätt».18 Det senare avser sannolikt att bisatsen inleds med re-
lativt pronomen, inte med som. Att appositionell relativsats genom främst la-
tinska influenser i översättningslitteraturen blir vanligare och då inleds med re-
lativt pronomen är alltså en aspekt att hålla i minnet.

Men denna aspekt på företeelsen förklarar inte skillnaden mellan den
moderna isländskan och de moderna skandinaviska språken. Varifrån har is-
ländskan fått sina sem-inledda appositionella relativsatser? Är det den aktiva
isländska språkvården som möjliggjort sem i denna bisatstyp? Jag är osäker på
om detta kan vara en tänkbar orsak och exakt vad det i så fall innebär. Det kan
trots allt, menar jag, finnas anledning att söka en mer formell förklaring, och

18 Lindblad (a.a.s.s.) anför också ett exempel på som-inledd appositionell relativsats från en äldre
text, Pentateukparafrasen, (ia). Exemplet kommer ifrån ett parti som inordnats i översättningen av
(kapitel 33 i) Exodus, men som inte självt har någon direkt förlaga i Biblia Vulgata. Sannolikt är
det därför inte ett översättningsexempel, såsom det framstår hos Lindblad, utan en fri produkt av
den svenske kompilatorn. (Ett särskilt tack till min man, Lars Wollin, som hjälpt mig att kontrollera
detta.) Emellertid är det tyvärr inte, som jag ser det, ett alldeles entydigt belägg på appositionell
relativsats, jfr tolkningsmöjligheterna i (ib).

(i) a. oc aer gudz aengil skapadhir aeptir gudz liknilsi, som mcest prpffwas j cenlite
(MB1, s. 271)

b. Och guds ängel är skapad till guds avbild, vilket/vilken märks tydligast i ansiktet.
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jag ska till sist utveckla en som jag redan antytt ovan, nämligen möjligheten att
ha dubbel-DP-konstruktion.

Till skillnad från de skandinaviska språken har isländskan inte utvecklat
några framförställda artiklar. När det på svenska heter en man och den gamle
mannen säger islänningen maÖur och gamli madurinn. Detta kan tolkas så att
checkning av D i en nominalfras kan vänta till den osynliga syntaxen i is-
ländskan, medan checkningen sker synligt i de skandinaviska språken, jfr de
svenska fraserna i (52a-b) och de isländska i (53a-b).19

(52) a. [Ds en [ man ]]
b. [D= den [ gamle mannen ]]

(53) a. [Do [ maÖur 1]
b. [d= [ gamli madurinn ]]

Som framgår av (53b) markerar isländskan som de övriga nordiska språken be-
stämdhet med enklitisk bestämd artikel, och ytligt sett ser det inte ut att vara

någon strukturell skillnad mellan de nordiska språkens nominalfraser som bara
består av ett substantiv i bestämd form, jfr svenska: mann-en och isländska:
madur-inn. Men även om det, som i svenskan, är möjligt att checka D genom
att flytta ett substantiv i bestämd form till DQ, så menar jag att detta inte sker i
isländskan. Enligt mitt resonemang i avsn. 8.3.1 har den enklitiska artikeln och
framförställda determinerare inte samma primära funktion, och förekomsten
av enklitisk artikel är således inte ett självklart tecken på ett starkt särdrag i D.
Nominalfraserna mannen och madurinn kan därför mycket väl förete samma
abstrakta skillnad som nominalfraserna ovan, jfr (54a-b).20
(54) a. [Ds mann-en, [ b ]]

b. [Do [ madur-inn 1]

Låt oss då, som tidigare, säga att det är ö-draget som är det funktionella drag
som checkas i DQ. I avsnitt 8.2.2 har jag diskuterat olika möjligheter att checka
relativkomplexets D vid nominalt korrelat, men jag nämnde också att även den
osynliga satsbasen bör kräva ett ö-drag. Mitt förslag var att den osynliga sats-
basen kan identifieras som en ö-konstituent om den c-kommenderas av ett D9

med ö men inte annars, vilket skulle omöjliggöra dubbel-DP-konstruktion med
vanliga som-relativer i de skandinaviska språken. I isländskan däremot vore
den tänkbar därför att detta språk tycks checka D osynligt.

Att isländskan, till skillnad från de skandinaviska språken, inte kräver synlig
satsbas i appositionella relativsatser skulle kunna ha samma orsak. Isländskan
tillåter syntaktiskt fristående relativsatser med osynliga nominala satsbaser

19 Min syn på isländskan skiljer sig i detta avseende ifrån den som presenteras i Delsing 1993.
20 Danskan skiljer sig något ifrån svenskan och norskan genom att inte uttrycka dubbel bestämdhet
i komplexa nominalfraser; 'den gamle mannen' blir alltså den gamle mand på danska. Detta får
vissa konsekvenser för analysen som jag inte går in på här. Jag har ingen invändning mot analysen
av danskan i Delsing 1993.
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därför att D checkas osynligt. De skandinaviska språken däremot kräver i mot-
svarande fall en lexikal satsbas med eget ö-drag i bisatsen, alltså ett relativt
pronomen.

Även om man på detta sätt tillåter en friare relativ satsfogning i isländskan
än i andra språk, så bör satsbasen också i detta språk trots allt kunna identifieras
som nominal (inte som t.ex. adverbiell) både vid dubbel-DP-konstruktion och
i appositionella relativsatser. Detta förutsätter att den nominala tolkningen har
prioritet över andra tolkningar, alltså en regel som säger att den osynliga sats-
basen i en som-sats är nominal om inte bisatsen knyter an till ett korrelat som

explicit kräver en annan tolkning.21

8.6.2 Val av partikel i olika som-satser i olika språk
Som jag redogjort för i kapitel 4 och som diskuterats också i kapitel 7 använder
de språk som jämförs i detta arbete delvis olika partiklar i sina respektive
som-satser och i den mån samma eller motsvarande partikel används i flera
språk, så används den i olika utsträckning. Det finns några kommentarer att
göra beträffande detta skiftande bruk också med hänsyn till satsfogningen.

I engelskan är det möjligt att använda relativa pronomen inte bara i relativ-
satser utan också i utbrytningssatser och proportionala satser. I svenskan an-
vänds relativt vilken ganska sparsamt i relativsatser och inte alls i utbrytnings-
satser och proportionala bisatser. I de senare satstypema är det bara som som

gäller. I danskan används som endast i relativsatser, parallellt med der i sub-
jektsvarianter. I utbrytnings satser och proportionala bisatser förekommer inte
som. Här används der i subjektsvarianter och möjligen at i icke-subjektsvari-
anter. I norskan går som bra även i de senare satstyperna tillsammans med no-
minal satsbas. I övriga fall används ev. at, precis som i danskan.22

I kapitel 7 uppehöll jag mig en hel del vid valet mellan en synlig och en

osynlig satsbas utifrån synpunkten att existensen av en osynlig satsbas på eller
annat sätt måste identifieras. Om det inte finns något sätt att synliggöra en

osynlig satsbas, måste den vara synlig. Jag har vidare i detta kapitel hävdat att
också satsbasens kategoritillhörighet måste stå klar och att även detta krav i
vissa fall medför att satsbasen måste vara synlig. Möjligen kan man också tala
om en gradskillnad i formalitet när det gäller den kategoriella identifikationen,
om den förklaring jag föreslog ovan till varför appositionella relativsatser
måste ha synlig satsbas i svenskan men inte i isländskan stämmer.

21 I Platzack 1999 föreslås att isländskans sem, bl.a. på grund av bruket i appositionella relativer,
skulle vara ett relativt pronomen. Det skulle förutsätta att en oböjlig partikel (komparativ subjunk-
tion) omtolkats som pronomen i ett språk som i övrigt har en rätt rik böjning av nomen i genus,
kasus och numerus. Jag tycker inte att det är en tilltalande lösning (se även avsn. 8.7.3).
22 Som kan dock även i norskan i vissa fall användas tillsammans med adverbiell satsbas, nämligen
i (restriktiva) relativsatser efter korrelat som utgörs av lokativa adverb som der, her, dit och hit
(Norsk referansegrammatikk, s. 1064).
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Här ska jag i första hand ta upp en annan aspekt, som jag dock också i någon
mån redan varit inne på, nämligen att referensförhållanden mellan korrelat och
satsbas kan inverka på valet av inledare av relativsats och utbrytningssats. Det
finns två sådana val som jag redan behandlat: dels, relativt utförligt, att dans-
kan kräver som i icke-restriktiv relativsats som innehåller ett identitetspredika-
tiv, dels att det i svenskan finns restriktioner beträffande bruket av relativt v/7-
ken som hänger samman med korrelatets grad av semantisk specifikation. Som
jag ser det finns det ett samband.

Kravet i danskan på som i vissa icke-restriktiva relativsatser kan matchas
mot utbrytningssatser i samma språk, i vilka man tvärtom inte använder som,

jfr t.ex. (55a-b).
(55) a. ... vores nasste gaest (*der)/som er J0rgen Clausen ...

b. Det er ham (*som)/der erj0rgen Clausen.

I de relativsatser där som är obligatoriskt råder, som vi sett, semantisk identitet
mellan satsbas och korrelat; i utbrytningar å andra sidan saknar korrelatet helt
semantiska särdrag, om modellen i (48) stämmer. Att danskarna här undviker
som kan då ses som helt naturligt, eftersom subjunktionen som är ett relativt
ord som signalerar att satsbasens referens helt eller delvis kan hämtas hos kor-
relätet. Att svenskan trots detta använder som fritt även i utbrytningar bör
hänga samman med att det relativa draget hos som kan ignoreras. Som jag re-
dan varit inne på sker det lättare i svenskan än i danskan.

Som jag också konstaterat kan relativpronomenet vilken (i svenskan) inte
syfta på ett alltför ospecificerat korrelat, t.ex. inte ett allmänt pronomen som

någon, och följaktligen inte heller användas i utbrytningar. Detta gäller alltså
för svenskan. Men i engelskan däremot går det bra att ha relativa pronomen i
bisatser efter alla sorters korrelat, inte bara semantiskt fullödiga, utan även ef-
ter ett pronomen som any-/somebody och i utbrytningskonstruktioner, jfr (56a-
b).

(56) a. Did you find anybody who/that could help you to fix the carl
b. It is the king who/that is expected to propose the first toast.

Svårigheten att använda relativa adverb i utbrytningar kan dock inte gärna
hänga samman med att adverbet kräver ett specificerat korrelat. Adverbinledda
bisatser förekommer både vid semantiskt svaga korrelat och i satsfogningar
utan synligt korrelat. En möjlig förklaring är i stället att ett adverbiellt utbryt-
ningsled automatiskt skulle uppfattas som det egentliga korrelatet om bisatsen
inleddes med ett synligt adverb, varvid utbrytningstolkningen kollapsar. Detta
kan uppfattas som ett parallellfall till att man inte använder som i danska ut-
brytningar.

Satsbasen i en som-sats kan, som framgått, vara 1) osynlig och omarkerad,
2) osynlig och markerad med en relativ subjunktion eller 3) synlig. Vilken bi-
satsinledning som är möjlig eller nödvändig i den enskilda kontexten hänger
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delvis samman med att satsbasens existens måste vara identifierad och att dess

kategoritillhörighet måste stå klar, men valet beror också på, som jag försökt
visa här, vilka referentiella relationer som råder mellan korrelat och satsbas.
Och som jag också försökt visa kan samma eller motsvarande partikel
härvidlag fungera på lite olika sätt i olika språk.

8.7 Om relativ satsfogning och satsfläta med relativsats
Jag framhöll i kapitel 3 att de skandinaviska språken tillåter satsflätning i högre
grad än andra germanska språk. Under förutsättning att vissa villkor är upp-

fyllda brukar de flesta skandinaver acceptera extraktion ur flera olika sorters
bisatser. I (57a-c) demonstreras svenska extraktioner ur att-sats, kvesitiv bisats
och relativsats.

(57) a. Honom tror jag att hon aldrig har träffat.
b. Den historien kan man ju gissa var han har hört.
c. Såna blommor känner jag en man som säljer på torget.

Särskilt anmärkningsvärt är det att svenskan, danskan och norskan tillåter sats-
flätor med relativsats. I isländskan tycks det gå ungefär lika bra som i de skan-
dinaviska språken att extrahera ur ört-satser och kvesitiva bisatser, medan
extraktion ur relativsats är omöjligt, jfr (58a-c).

(58) a. Hann held ég aÖ hun hafi aldrei hitt.
b. På sögu getur maÖur ju giskaÖ å hvar hann hefur heyrt.
c. *Svona blom pekki ég mann sem selur å torginu.

Den här egenheten i de skandinaviska språken har uppmärksammats under se-
nare tid av både Elisabet Engdahl (1997 och 1999)23 och Christer Platzack
(1999). Medan Engdahl framför allt lyfter fram de pragmatiska villkoren för
möjligheten att använda satsflätor i olika språk, söker Platzack i första hand en
strukturell förklaring. I detta avsnitt ska jag kort diskutera om min analys av
den relativa satsfogningen i detta arbete kan bidra till en förståelse för vad som

möjliggör satsflätor med relativsats. Jag börjar med att först ge en bakgrunds-
beskrivning av den ganska omfattande diskussionen om fenomenet på 70- och
80-talen samt referera och kommentera Engdahls och Platzacks ovan nämnda
uppsatser.

23 Engdahl 1997 och Engdahl 1999 har ett likartat innehåll, men den senare artikeln är mindre ut-
förlig än den tidigare och anpassad för en allmännordistisk läsekrets. Den tidigare artikeln vänder
sig snarare till syntaxspecialister.
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8.7.1 Bakgrund
Att de skandinaviska språken tillåter satsflätning vid relativsats uppmärksam-
mades internationellt på 1970-talet, och företeelsen kom att debatteras ganska
livligt en bit in på 80-talet.24 Det stora engagemanget berodde nog till icke
ringa del på att extraktion ur relativsats förklarats som en omöjlig transforma-
tion i en uppmärksammad doktorsavhandling från M.I.T. av J.R. Ross (1967:
Constraints on Variables in Syntax).

Ross identifierar i sin avhandling ett antal fall där extraktioner inte är möj-
liga, bland dessa alltså extraktion ur relativsatser, och denna begränsning be-
nämns »the Complex NP Constraint», förkortat CNPC. CNPC uppfattades av
både Ross och andra som en universellt giltig begränsning, en regel med inne-
börden att ett led inte kan flytta ut ur en bisats om bisatsen är inbäddad i en no-
minalfras. I Chomsky 1973 inordnas CNPC i en princip med lite större räck-
vidd, »the principle of subjacency», senare modifierad i boken Barriers (1986).

Termen subjacency har, såvitt jag vet, inte fått någon svensk översättning.
Principen innebär att flyttningar begränsas av vissa spärrande noder som av-
skiljer syntaktiska domäner såsom satser och nominalfraser. Det får inte vara
mer än en sådan spärrande nod mellan ett flyttat led och dess spår. Enligt denna
princip är satsfläta vid relativsats inte möjlig, eftersom ett led som extraherats
ur en relativsats befinner sig »till vänster» om både korrelatet och bisatsen och
således har passerat två spärrande noder, se (59) där de spärrande noderna mar-
kerats med //.

(59) [Såna blommor]; känner jag //en man //som säljer t; på torget.

Emellertid förekommer även på engelska att extraherade led passerat två sats-
gränser, t.ex. om det extraherade ledet egentligen har hemort i en andragrads-
bisats. Både den engelska meningen i (60a) och dess svenska motsvarighet i
(60b) är grammatiska.

(60) a. [Which book], did Mary say //that she didn't think //that John had read t,.
b. [Vilken bok], sa Maria //att hon inte trodde //att Johan hade läst t;.

Den typ av extraktion som demonstreras i (60a-b) klarar Chomsky genom att
tillåta successiv (cyklisk) flyttning över satsgränser om det extraherade ledet
har möjlighet att mellanlanda i den yttersta frasens specificerare (spec-CP). Så-
dan mellanlandning går bra i t.ex. att-satser där spec-CP kan anses ledig, se
(61).

(61) [CP Vilken bok sa Maria [CP tj att hon inte trodde [CP t, att Johan hade läst tj.]]]

24 Avsnittet bygger delvis på genomgångarna i Engdahl & Ejerhed 1982b och Engdahl 1997.
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I relativsatser däremot måste spec-CP anses upptagen av en relativ operator.
Icke desto mindre är det alltså så att satsflätor med relativsats fungerar bra i alla
de skandinaviska språken.

Den internationella och generativa forskarvärlden uppmärksammades på
förhållandet att extraktion ur relativsats faktiskt är möjlig först genom en dok-
torsavhandling av Nomi Erteschik-Shir 1973, och strax därpå i artiklar av
Lars-Gunnar Andersson 1974 och Jens Allwood 1976. Gemensamt för dessa
forskare är att de vill tillföra ett diskursivt perspektiv när det gäller satsflätorna
och försöker se vilka semantiska eller pragmatiska faktorer som styr möjlighe-
terna att extrahera ur relativsatser.

I praktiken utgår de ovan nämnda forskarna ifrån att de skandinaviska sats-
flätorna med relativsats verkligen är satsflätor och att det är något med Ross'
CNPC eller Chomskys subjacency-princip som inte är tillfyllest. Men i Arne-
rika på 1970-talet var, enligt Elisabet Engdahl (1997), den motsatta ståndpunk-
ten vanlig: man koncentrerade sig på att visa att de förmenta satsflätorna inte
var riktiga satsflätor. Man har dock knappast funnit något hållbart argument för
denna ståndpunkt (Engdahl 1997:53 f.).

Det stora intresset för »omöjlig extraktion» i de skandinaviska språken har
för eftervärlden manifesterats konkret, förutom i en rad enskilda artiklar, i an-

tologin Readings on Unbounded Dependencies in Scandinavian Languages
med Elisabet Engdahl och Eva Ejerhed som utgivare (Engdahl & Ejerhed
1982a). I tio uppsatser diskuteras satsfläta vid relativsats och nära relaterade
fenomen i svenska, norska och danska, utifrån olika teoretiska utgångspunkter.
Till författarna hör förutom utgivarna, knappast förvånande, de ovan nämnda
Erteschik-Shir, Allwood och Andersson.

Allwoods bidrag25 är bl.a. ett försök att identifiera när det är möjligt att ex-
trahera i strid mot CNPC och när det inte är det, och Anderssons bidrag är
framför allt en diskussion av några sådana faktorer som framstått som väsent-
liga i den tidigare debatten. Anderssons poäng är att de flesta »regler» inte är
absoluta utan måste ses som tendenser: huruvida en viss satsfläta är acceptabel
eller ej beror i första hand på om det finns en pragmatisk kontext där den kan
fungera. Även informationsstrukturen inom den enskilda konstruktionen tycks
vara rätt avgörande för om en satsfläta är acceptabel eller ej. Satsflätan funge-
rar bättre ju större informativ vikt bisatsen och det topikaliserade ledet har i
förhållande till konstituenterna i matrisen. Erteschick-Shir (1973,1982) lägger
stor vikt vid den aspekten och talar om »the pragmatic notion of dominance».

Trots kontextens stora betydelse för acceptabiliteten har man dock fastställt
vissa mer formella restriktioner som gäller för satsflätor med relativsats (SAG
4:423 f.), t.ex. att extraktion inte fungerar om bisatsen är icke-restriktiv, se
(62a), och inte om bisatsen inte står finalt, se (62b). Vidare kan relativsatsens
subjekt inte extraheras; (63a) är alltså en helt omöjlig omskrivning av (63b).

25 Allwood 1982 överensstämmer i stort med Allwood 1976.
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(62) a. *Biljard fanns där väldigt många, som alla spelade.
b. *Knivl kommer ingen [som har t,] in på festen

(63) a. * Den lingvisten finns det ingen teori som tror på.
b. Det finns ingen teori som den lingvisten tror på.

Det är naturligtvis inte alltid självklart hur sådana restriktioner ska värderas.
Åtminstone när det gäller problemet att extrahera ur icke restriktiv relativsats
kan förklaringen ligga enbart i satsens inre informationsstruktur. Den icke-
restriktiva bisatsen förmedlar definitionsmässigt tilläggsinformation, vilket ta-
lar emot att någon konstituent skulle lyftas fram till topik.

Sammantaget kan man om det intresse som ägnades extraktion i strid mot
Ross' CNPC under 70- och 80-talen konstatera att det resulterade i god känne-
dom om vilka faktorer som påverkar acceptabiliteten när det gäller satsfläta
med relativsats i de skandinaviska språken, men däremot inte i något svar på
frågan varför just de skandinaviska språken tillåter extraktion ur relativsatser
när inte andra nära besläktade språk gör det.

8.7.2 Nyare bidrag till diskussionen om satsfläta med relativsats
När Elisabet Engdahl (1997) återvänder till temat satsfläta med relativsats an-

knyter hon på många sätt till den tidigare forskningen, men tillför diskussionen
också frågan »Why is Scandinavian different?». Författaren serverar i första
hand en pragmatisk förklaring: även utanför satsflätorna tillåter och utnyttjar
de skandinaviska språken olika former av topikalisering i högre grad än andra
germanska språk; den koherenta diskursen organiseras helt enkelt på ett annat
sätt i svenska, danska och norska än i t.ex. engelska, tyska och holländska.

I sin genomgång diskuterar Engdahl, utifrån ett eget material av spontana
satsflätor, vilka faktorer som i första hand avgör om en viss satsfläta är möjlig
eller ej. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det viktigaste, enligt Eng-
dahl, är att själva topikaliseringen uppfattas som naturlig i kontexten och att
den för övrigt går att förena med organisationen av den diskursiva informatio-
nen inom meningen. Det senare kan förklara varför korrelatet till relativsatsen
ofta är indefinit, varför satsfläta är vanlig vid just presenteringskonstruktioner
och utbrytningar eller vid särskilda matrispredikat och också varför satsfläta
inte förekommer vid icke-restriktiv relativsats (jfr ovan).

Engdahl finner ingenting som direkt pekar mot strukturella förklaringar som
skulle förklara den iakttagna skillnaden mellan skandinaviska språk och andra.
Avslutningsvis konstaterar hon emellertid att isländska och färöiska delar
många syntaktiska egenskaper med de fastlandsskandinaviska språken, bl.a.
möjligheten att extrahera satsled ur kvesitiva bisatser, men trots detta inte
tilllåter extraktion ur relativsats. Här efterlyser Engdahl vidare forskning: kan
också skillnaderna inom den nordiska språkfamiljen fogas in i det pragmatiska
mönstret eller måste man leta efter andra förklaringar?
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Christer Platzack (1999) argumenterar å sin sida för att det trots allt går att
finna strukturella förklaringar till att skandinaviska språk men inte andra tillå-
ter satsfläta vid relativsats och också till att det inom de skandinaviska språken
råder vissa begränsningar avseende möjligheten att extrahera ur relativsats
(som exempelvis att extraktion ur icke restriktiv relativsats är omöjlig). Plat-
zack utgår ifrån att en extraktion är möjlig bara om strukturen kan erbjuda
»flykthål» för det led som skall topikaliseras att »mellanlanda» i, ett i vänster-
kanten av relativsatsen och ett i vänsterkanten av den nominalfras i vilken bi-
satsen är inbäddad, jfr den cykliska flyttningen enligt (61) ovan.

Att extraktion inte är möjlig ut ur icke restriktiva relativsatser följer av Plat-
zacks analys av korrelatets organisation (jfr Platzack 2000). Korrelatet till en
restriktiv relativsats erbjuder här en specificerarposition för mellanlandning,
medan korrelatet till en icke-restriktiv relativsats självt upptar denna position,
se (64a-b).26

(64) a. Restriktiv relativsats

spec ^ / N'

b. Icke-restriktiv relativsats

NP

Ne

flykthål

För att ett led ska kunna ta sig ut ur själva bisatsen fordras vidare, menar Plat-
zack, att spec-CP inte upptas av en relativ operator. Författaren tänker sig att
detta är möjligt i (de skandinaviska språkens) subjektsrelativer. (Jag avstår från
att närmare redogöra för själva analysen.) Av detta följer att satsfläta endast är
möjlig då bisatsens subjekt är relativiserat och därav dessutom att bisatsens
subjekt naturligtvis inte kan extraheras.

Platzack anger två villkor för att ett språk ska kunna etablera en identifie-
rande relation mellan korrelatet och relativsatsens subjekt utan att spec-CP tas
i anspråk: dels måste språket vara ett V2-språk, dels måste det ha tillgång till
relativa subjunktioner. Engelskan är inget V2-språk och kan därför inte komma
ifråga. Övriga germanska språk, vilka har V2-egenskapen, använder sig av re-
lativa pronomen - utom de skandinaviska, skriver Platzack. Således är det bara
i dessa språk vi finner satsfläta med relativsats. Slutsatsen förutsätter emeller-
tid att isländskans sem är ett pronomen, inte, som jag räknat med här, en sub-
junktion (se vidare nedan).

26 Figuren överensstämmer med beskrivningen i Platzack 1999. Den är naturligtvis en förenkling
på så sätt att korrelatet ytterst förutsätts vara en DP, jfr Platzack 2000.
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8.7.3 Kommentar

Ska man alltså söka pragmatiska eller strukturella förklaringar till möjligheten
att ha satsfläta med relativsats i de skandinaviska språken men inte i andra
språk? Naturligtvis förhindrar inte det ena det andra. Som Engdahl framhåller
finns det ingen anledning att förvänta sig spetsställning av icke-subjekt genom
satsflätor, oavsett bisatsens art, i ett språk som överlag är restriktivt vad avser

topikalisering. Att satsflätan i (65a), en extraktion ur att-sats, är ogrammatisk
i engelska är ju inte konstigt, eftersom motsvarande topikalisering i huvudsat-
sen i (65b) inte heller är lyckad.

(65) a. *Him I beleive that she has never met.
b. *Him she has never met.

I det följande kommer jag att lämna engelskan därhän som jämförelseobjekt.
Däremot låter sig inte isländskan avfärdas så lätt. Det går, när det gäller sats-
flätor, en skarp gräns mellan skandinaviska språk och isländskan just vid sats-
fläta med relativsats. Här är jag i likhet med Platzack frestad att se en struktu-
rell förklaring.

Platzacks (1999) lösning bygger emellertid på en rad antaganden som jag re-
dan ställt mig skeptisk till. I avsnitt 8.2 har jag rätt utförligt diskuterat Platzacks
uppdelning av relativkomplex i det restriktiva och det icke-restriktiva fallet på
olika strukturer (Platzack 2000). Det är samma hypotes som (64a-b) bygger
på. Jag är, som framgått, inte övertygad om den klara uppdelningen på två olika
strukturer för relativkomplex i det restriktiva och det icke-restriktiva fallet och
inte heller att man ska räkna ut möjligheten att extrahera vid b-struktur, även
om jag inte kan prestera någon lösning på problemet med behovet av ett flykt-
hål.

Det finns också andra problem med den föreslagna analysen, t.ex. sättet att
ordna ett flykthål i bisatsens spec-CP. Även om det hade varit möjligt att inte
ha en osynlig operator i satsbaspositionen i en subjektsrelativ, så återstår ju i så
fall frågan hur man på motsvarande sätt ordnar ett flykthål vid extraktion ur
kvesitiva bisatser som t.ex. (66). Det är svårt att inte uppfatta spec-CP som
upptagen av satsbasen i detta fall.

(66) Den boken vet jag inte hur många som har läst.

Platzack menar vidare att det bara är i subjektsvarianter av relativsatser som

spec-CP inte behöver innehålla någon operator. Av detta följer att satsfläta
bara skulle vara möjlig vid relativiserat subjekt. Detta stämmer dock inte, även
om det vanligtvis förhåller sig så. I (67a-b) ges två konstruerade motexempel
som de flesta av ett antal tillfrågade accepterade utan vidare.27

27 (68a) är en lätt modifierad variant av ett autentiskt exempel hos Engdahl (1997): »Matte var det
bara pappa jag kunde fråga om.» Engdahls exempel visar extraktion ur utbrytningssats och mitt
extraktion ur vanlig relativsats.
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(67) a. Matte hade jag bara pappa som jag kunde fråga om.
b. Såna här knäppa prylar känner jag ingen som jag kan ge.

Min slutsats är snarast att flykthål varken i korrelat eller bisats kan lösas såsom
Platzack föreslår.

Att isländskans sem skulle vara ett pronomen, inte som jag utgår ifrån en

subjunktion, motiverar Platzack (1999) dels med att sem kan inleda appositio-
nella relativer, dels med att sem i relativsatser kan följas av ad och båda får inte
plats i CQ. Det första fenomenet har jag försökt ge en förklaring till (inget krav
på synlig checkning av ö), det andra fenomenet har mindre bärighet om man
räknar med en expanderad C-domän och har för övrigt sin motsvarighet i dans-
kans pleonastiska at efter som. Platzacks lösning förutsätter också en omtolk-
ning av en ursprunglig partikel sem med samma funktion som motsvarande ord
i de skandinaviska språken till pronomen. Enligt den gängse uppfattningen om
grammatikalisering kan ett pronomen omtolkas som subjunktion - detta gäller
t.ex. uppkomsten av att, medan den motsatta processen inte är sannolik. Än
mer osannolik är den, menar jag, i ett språk som har så rik nominalböjning som
isländskan.

Sammantaget är jag således inte beredd att ansluta mig till den hypotes som
presenteras i Platzack 1999, även om jag ställer mig positiv till sökandet efter
en strukturell förklaring till den exotiska möjligheten att ha satsfläta med rela-
tivsats i de skandinaviska språken.

8.7.4 En alternativ hypotes
Jag ska nedan försöka belysa satsfläta med relativsats utifrån de iakttagelser
om relativ satsfogning som jag presenterat tidigare i detta kapitel. Jag är då i
första hand intresserad av frågan varför de skandinaviska språken tillåter sats-
flätor som inte tillåts i isländskan. Engelskans ovillighet att acceptera satsflätor
kan ju, som Engdahl (1997) skriver, mycket väl förklaras utifrån språkets all-
mänt låga grad av icke-subjekt i topikposition. Jag kommer inte heller att när-
mare ta upp de restriktioner som gäller vid extraktion ur relativsatser. Av dessa
menar jag för övrigt att även svårigheten att extrahera ur icke-restriktiva rela-
tiver kan ha en rent pragmatisk förklaring. Däremot tror jag t.ex. på en struk-
tureli förklaring till att inte subjektet i en relativsats kan extraheras.

Hur man ska se på det faktum att extraktion är möjlig endast ur en final re-
lativsats är oklart. Detta krav uppmärksammades först av Tarald Taraldsen
(1981, se även Taraldsen 1982) och tolkades den gången så att en relativsats ur
vilken man extraherar alltid måste vara extraponerad. Detta tas upp också i
Platzack 2000 (not 35) som ett tecken på att man har anledning att räkna med
att satsflätning vid relativsats förutsätter dubbel-DP-struktur. Engdahl (1997:
55) är emellertid skeptisk till att den obligatoriska finala positionen nödvän-
digtvis ska tolkas som extraposition; slutsatsen har inte längre samma teore-
tiska stöd som för tjugo år sedan.
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Jag har själv ingen förklaring till varför relativsatsen måste stå sist i en sats-
fläta, men själva faktum att det förhåller sig så är intressant i detta samman-

hang, för det innebär att bisatsen skulle kunna vara extraponerad. Men just be-
träffande extraponerade relativer kan de skandinaviska språken vara speciella,
nämligen om de inte, till skillnad från många andra språk, tillåter dubbel-DP-
konstruktion.

Ovan har jag framkastat tanken att relativkomplex med dubbel-DP-struktur
förutsätter antingen att relativsatsen inleds med synlig satsbas eller att språket
ifråga inte kräver synlig ö-checkning - i så fall kan satsbasen vara osynlig. Det
senare skulle gälla isländskan, medan som-relativer i de skandinaviska språken
inte skulle kunna genereras i en annan DP än en som även hyser korrelatet. En
sådan restriktion på de skandinaviska språken skulle vidare, tänker jag mig,
kunna vara en förutsättning för möjligheten att extrahera ur relativsatser. Hy-
potesen kan formuleras så att extraktion är möjlig bara under förutsättning att
man kan vara säker på att relativsatsen är direkt knuten till korrelatet (något
som alltså går på tvärs mot Platzacks (2000) idé att extraktion snarare förutsät-
ter dubbelfraskonstruktion).

Rent objektivt finns det en, som jag tror betydelsefull, skillnad mellan sats-
flätor med relativsats och andra typer av satsfläta. Om bisatsen i en satsfläta är
en relativsats innehåller den två osynliga led, både det extraherade och det re-
lativiserade, som ska associeras med var sitt led i matrissatsen. Vid extraktion
ur t.ex. ött-satser och kvesitiva bisatser däremot är det bara ett led som uppträ-
der osynligt i bisatsen. I dessa senare fall tycks det oproblematiskt att associera
det osynliga ledet i bisatsen med antecedenten i den överordnade satsen. Att
identifiera två osynliga konstituenter i bisatsen genom matrissatsen bör vara
mer komplext. Såtillvida är det kanske inte så förvånande att satsfläta med re-
lativsats är ovanligt.

Det intressanta är ju då att det finns språk som faktiskt tillåter extraktion ur
relativsatser, vilket tyder på att det är möjligt att göra de korrekta associatio-
nerna även i sådana satsflätor. Finns det då något speciellt med de skandina-
viska språken som talar för att det skulle vara lättare i dessa språk än i andra att
koppla de osynliga leden i bisatsen med de synliga i matrissatsen på rätt sätt?
Ja, är min hypotes, i dessa språk är relativsatsen - under förutsättning att det är
en som-relativ - entydigt inbäddad tillsammans med korrelatet i en gemensam
DP, och därför bör det relativiserade ledets syftning på korrelatet vara struktu-
relit inherent. Detta innebär alltså en automatisk tolkningsordning för de osyn-

liga leden i bisatsen.
Om relativsatsen däremot kan utgöras av en egen DP är det formellt inte lika

tydligt vilket led i matrisen som är korrelat, och osäkerheten om vilket av de
synliga leden i matrisen som ska förknippas med vilket av de osynliga i bisat-
sen kvarstår. Detta kan vara en förklaring till att isländskan inte uppvisar sats-
fläta med relativsats, trots att andra typer av satsfläta är acceptabla.

Förutsättningen för extraktion ur relativsats, nämligen att bisats och korrelat
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genereras i en gemensam DP, är sannolikt begränsad till endast som-relativer i
de skandinaviska språken. Jag har svårt att se något formellt som skulle hindra
att relativsatser med synlig satsbas genereras som egna fraser, fristående från
korrelatet. Om så är fallet borde satsfläta ur relativsats med synlig satsbas inte
förekomma. Såvitt jag förstår är det också helt omöjligt att ha en satsfläta med
v/7£en-relativ, se (68a). Detta kan emellertid även ha stilistiska orsaker; sats-

flätning tillhör i första han oplanerat, ledigt talspråk, medan vz7£e«-relativer
tillhör ett mera formellt språk och främst förekommer i skrift. Acceptabiliteten
för extraktion ur relativer som inleds med relativa adverb är kanske något
högre, men helt klart lägre än för vanliga satsflätor med sora-relativer. Ex-
emplet i (68b) har i SAG (4:424) försetts med frågetecken (som illustration till
upplysningen att många språkbrukare är »obenägna» att konstruera sådana
satsflätor).

(68) a. Biljard fanns där många (*vilka)/som spelade.
b. IBiljard vet jag ett ställe där man kan spelal

Jag tror att den svaga acceptabiliteten för (68b) snarare är ett stöd för min hy-
potes än tvärtom.

Man kan också diskutera satsfogningens art i utbrytningskonstruktioner.
Kanske har man anledning att tro att utbrytningssatsen generellt fogas direkt
till det osynliga korrelatet, att vi alltså inte har anledning att över huvud taget
räkna med strukturellt fristående bisatser i utbrytningar. Om detta således gäl-
ler även i isländskan skulle det teoretiskt sett vara möjligt att också i detta språk
extrahera ur utbrytningssatser. Detta tycks också i praktiken gå bra, åtminstone
ibland; ett par tillfrågade informanter, som inte klarar försöket till satsfläta i
(58c) ovan, accepterar däremot en satsfläta som den i (69).
(69) Pennan glugga er paÖ bara Kalli sem getur opnaÖ.

'Det här fönstret är det bara Kalle som kan öppna.'

8.8 Sammanfattning
Jag har ovan diskuterat satsfogning vid olika typer av som-satser dels med av-
seende på eventuella abstrakta strukturella skillnader, dels med avseende på
förhållandet mellan korrelat och satsbas och hur man ska tolka möjligheten
resp. omöjligheten att använda olika typer av satsbas vid olika typer av sats-
fogningar. Jag har också tagit upp diskussionen om satsfläta med relativsats
och försökt att belysa företeelsen i förhållande till mina egna slutsatser om re-

lativsatsfogning. I det följande sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna.
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8.8.1 Relativ satsfogning med som-relativer
Det föreligger god evidens för att åtminstone två olika strukturer används vid
vanlig relativ satsfogning (med nominalt korrelat och nominal satsbas), här
kallade a-struktur resp. b-struktur. I a-strukturen fogas relativsatsen som kom-
plement till korrelatets huvudord - relativkomplexet utgör här en enda
sammanhållen DP; i b-strukturen står korrelatet som en egen DP i specificera-
ren till relativkomplexets DP. Skillnaden kan illustreras med hjälp av relativ-
komplexen i (70a-b) och de respektive strukturerna i (71) nedan.

(70) a. det hus som är till salu ...

b. vårt hus, som (för övrigt) är till salu, ...

(71) a-struktur
DP,

D'

b-struktur

DP
DP ^ D'

Ds

\

det

NP\
N9 CP^

spec ^ C'^C-^ AgrsP

hus Op; som ... t;...

spec C
Cs AgrsP

vårt [6] Opi som ^
hus

Den första varianten, a-strukturen, överensstämmer helt och hållet med förslå-
get i Platzack 2000 för relativkomplex med restriktiva relativsatser. Den
streckade linjen mellan DP och NP betyder att strukturen kan utökas med att-
ribut mellan determinerare och huvudord. Den andra varianten, b-strukturen,
överensstämmer i stort med Platzacks modell för icke-restriktiva relativsatser.
Platzack förutsätter att korrelatet genereras i specificeraren till en NP mellan
DP och CP men lyfter till spec-DP. I figuren har jag markerat ev. struktur mel-
lan DP och CP med en streckad linje; för mig är det oklart om en NP här be-
hövs.

Det föreligger emellertid en principiell skillnad mellan Platzacks analys och
den jag gjort här när det gäller checkningen av relativkomplexets D i b-struk-
turen. I en a-struktur är checkningen inget problem: den sköts av ett element i
korrelatet som kan antas bära ett särdrag b och förfarandet är detsamma som i
de flesta nominalfraser. I en b-struktur däremot fungerar inte detta. Platzack
menar då att subjunktionen som genom spec-huvud-relationen till operatorn i
spec-CP erhåller ett Ö-drag med vilket den kan flytta till D° i synlig syntax för
att checka D. Enligt min modifierade modell checkas ö-draget i D osynligt ge-
nom att frasen innehåller en annan DP i specificeraren. Jag har ovan kallat detta
spec-huvud-checkning.

I likhet med Platzack är jag benägen att reservera a-modellen för relativ-
komplex med restriktiva bisatser. Däremot menar jag, till skillnad från Plat-
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zack, att b-modellen är tillämplig för relativkomplex av båda slagen, dvs. både
sådana med restriktiva och sådana med icke-restriktiva bisatser. När det gäller
den första typen är visserligen a-struktur enda möjligheten ibland, men i andra
fall måste i stället en b-struktur vara för handen. Detta gäller om korrelat och
relativsats står skilda åt. En a-struktur vore här omöjlig eftersom korrelatet i en
sådan inte fungerar som en separat enhet som kan flytta från bisatsen.

Mycket talar för ett samband mellan struktur och semantik i relativkomplex.
I vissa fall, t.ex. om korrelatet framför en restriktiv relativsats innehåller ett ad-
jektiv eller pronomen i superlativ, se (72a), måste man räkna med att restrikti-
viteten hos det framförställda attributet är sekundär i förhållande till restrikti-
viteten hos den postnominala bisatsen. I dessa fall kan man därför av seman-
tiska skäl förvänta sig en a-struktur. I en b-struktur skulle attributet inte c-kom-
mendera (inte ha räckvidd över) bisatsen. Att man inte kan ha extraponerade
restriktiva relativsatser efter korrelat med superlativer, se (72b), visar också att
b-strukturen inte fungerar här och därmed att a-strukturen är den enda möj-
liga.28
(72) a. Hon var den första flicka (som) han någonsin hade kysst.

b. *Han undrade var den första flicka fanns nu som han någonsin hade kysst.

Om ett framförställt attribut i korrelatet före en restriktiv relativsats å andra si-
dan bara är deskriptivt (inte urvalsbegränsande) behöver man inte av seman-
tiska skäl utgå ifrån att sådana relativkomplex ska ha a-struktur för att tillför-
säkra attributet räckvidd över bisatsen. Denna förmodan stöds också av det
faktum att restriktiva relativsatser efter sådana korrelat kan vara extrapone-
rade, se (73a). Korrelatet före en icke restriktiv relativsats uttrycker en själv-
ständig referens, och eventuella attribut förväntas då inte ha räckvidd över bi-
satsen i dessa fall. Också här fungerar extraposition, även med ett superlativt
attribut, se (73b).

(73) a. Han undrade var den vackra flicka fanns nu, som han en gång hade kysst
bakom ladan.

b. Han undrade var den vackraste flickan i klassen fanns nu, som han en gång
fått kyssa bakom ladan.

Jag menar att man kan utgå ifrån en b-struktur för båda relativkomplexen i
(73a-b). Platzack reserverar emellertid b-strukturen för relativkomplex med
icke-restriktiva relativsatser. Därmed måste han införa en tredje variant för re-
lativ satsfogning för de fall då en restriktiv relativsats står extraponerad. I dessa
fall, menar Platzack, genereras korrelatet i en vanlig argumentposition och re-
lativsatsen som en egen DP (utan egen thäta-roll) i komplementet till satsens
lägsta VP. Jag har kallat denna variant dubbel-DP-konstruktion. Jag har emel-
lertid argumenterat för att den osynliga satsbasen i en som-relativ för att kunna
hämta ett ö-drag måste c-kommenderas av relativkomplexets De. Förutsatt att

28 Här gör jag samma analys som Platzack (2000).
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detta är nödvändigt i ett språk med synlig ö-checkning borde dubbel-DP-struk-
turen vara omöjlig i t.ex. svenska som-relativer.

Empiriskt stöd för att b-strukturen är möjlig även vid restriktiva relativer har
man dessutom i de fall determineraren i korrelatet utlöser polaritet (och därvid
licensierar användning av ord som någonsin) i en extraponerad bisats, se (74a-
b). Licensieringen kan vid b-struktur med spec-huvud-checkning av D ordnas
så att det polaritetsutlösande draget överförs med ö-draget till DQ varifrån det
c-kommenderar bisatsen. På så sätt blir det också möjligt för korrelatet att
flytta till en högre position och lämna bisatsen strandad.
(74) a. ... vilket alla känner till som någonsin har sett nyheterna på TV.

b. ... vilket varje flicka vet som någonsin har satt sin fot i Paris.

I en dubbel-DP-konstruktion däremot skulle determineraren inte stå i en posi-
tion som c-kommenderar bisatsen. Om en sådan strukturell variant vore enda

möjligheten skulle därmed exemplen i (74a-b) vara ogrammatiska, men så är
ju inte fallet.

Med Platzacks utgångspunkter ges en strukturell förklaring till varför som
inte utelämnas i icke-restriktiva relativsatser. Subjunktionen behövs för att
checka ö-draget i relativkomplexets D2. Eftersom jag inte delar denna utgångs-
punkt, kan jag inte heller dela förklaringen. Jag har i stället föreslagit att ö-dra-
get kan anta olika värden beroende på korrelatets utformning. Om korrelatet är
av en typ som innebär att det entydigt och självständigt avgränsar en specifik
referent, då får ö-draget ett värde som blockerar en bisatsextern identifikation
av satsbasen i bisatsen. Egennamnskorrelat och korrelat inledda med posses-
sivattribut eller pronomenet denna fungerar normalt på det viset. Relativsatser
efter sådana korrelat inleds med obligatoriskt som och är icke-restriktiva.

Andra korrelat har antingen en form som entydigt visar att relativsatsen är
restriktiv eller en form som medger både restriktiv och icke-restriktiv tolkning
av bisatsen. Efter sådana korrelat är det möjligt men inte nödvändigt att ute-
lämna som. Om som utelämnas vid tvetydigt korrelat impliceras att korrelatet
inte självständigt uttrycker en avgränsad referens, varvid den restriktiva tolk-
ningen av bisatsen gäller.

8.8.2 Utbrytningskonstruktioner
Utbrytningskonstruktionen liknar den vanliga relativa satsfogningen med
söm-relativer, men likheten är delvis ytlig. Det s.k. utbrytningsledet ser ut som
ett korrelat men bisatsen syftar inte på detta led, vilket framgår tydligt i nege-
rade utbrytningskonstruktioner, se (75) nedan (jfr även avsn. 7.2). Man bör
därför inte uppfatta utbrytningsledet som korrelat i vanlig mening. Jag har i
stället föreslagit att utbrytningskonstruktionen bygger på en identitetspredika-
tion mellan utbrytningsledet och ett relativkomplex med osynligt korrelat och
en restriktiv bisats, se (76).
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(75) Det var inte tröjan (som) hon ville ha.

(76) Utbrytnings-
komplex

Utbryt-
ningsled

Relativ-

komplex

Korrelat Relativsats

(osynligt)

Utbrytningsledet och relativkomplexet utgör tillsammans en strukturell enhet
som jag här kallat utbrytningskomplex. Av ett utbrytningskomplex, en finit ko-
pula och ett opersonligt subjekt skapas en proposition byggd på en eventuell
identitet mellan utbrytningsledets och relativkomplexets respektive referenser.
Innehållet i propositionen, den eventuella identiteten, kan i en huvudsats häv-
das, förnekas och efterfrågas, jfr (77a-c).

(77) a. Det var tröjan hon ville ha. => det hon ville ha = tröjan
b. Det var inte tröjan hon ville ha. => det hon ville ha * tröjan
c. Var det tröjan hon ville hal => det hon ville ha =? tröjan

8.8.3 Möjliga och omöjliga satsbaser
Satsbasen i en som-sats kan vara 1) osynlig och omarkerad, 2) osynlig och mar-
kerad med som och 3) synlig. Flera olika faktorer styr valet av bisatsinledning.
För det första måste satsbasens rena existens framgå, vilket i vissa fall kräver
satsbasmarkör eller synlig satsbas. För det andra måste satsbasens kategori-
tillhörighet kunna identifieras, vilket ibland kräver en synlig kategoribestämd
satsbas. För det tredje medför de olika bisatsinledningarna olika tolkning av
den referentiella relationen mellan satsbasen och bisatsens korrelat (eller mot-
svarande led), något som kan slå åt olika håll.

Den första punkten har jag redan utförligt behandlat i kapitel 7. Användning
av osynlig och omarkerad satsbas förutsätter att satsbasens existens identifieras
antingen externt från ett led i matrissatsen eller bisatsinternt men indirekt som
i danskans der-relativer.

I vissa som-satstyper är det dock inte tillräckligt att satsbasens rena existens
markeras med som\ de kräver synlig satsbas. Detta kan hänga samman med att
satsbasen också måste ha en formell kategoritillhörighet. Jag har förutsatt att
satsbasen i de satstyper som inte kräver synlig satsbas kan hämta detta drag
från t.ex. ett korrelat matrissatsen. En hypotes är att detta förutsätter att bisat-
sen och det led den anknyter till (korrelatet eller motsvarande) genererats i en
sammanhållen struktur. Om bisatsen fogas mera fritt till matrissatsen krävs
normal synlig satsbas. Detta gäller t.ex. appositionella relativsatser och fler-
talet adverbiella relativsatser.
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När det gäller de appositionella relativerna avviker dock isländskan genom
att faktiskt tillåta att sådana inleds med sem, jfr (78a-b). Möjligen hänger detta
samman med att en satsbas markerad med sem tolkas som nominal om det inte

finns ett explicit led i matrissatsen som kräver en annan tolkning. Skillnaden
gentemot de skandinaviska språken, där appositionella relativer måste inledas
med ett relativt pronomen, skulle då kunna vara att de senare inte bara kräver
en allmänt nominal tolkning av satsbasen utan också ett formellt å-drag, och
ett sådant kan hämtas från ett DP-korrelat (under förutsättning att bisatsen
c-kommenderas av relativkomplexets DQ). I isländskan däremot skulle
å-checkningen kunna anstå till den osynliga syntaxen, något som stämmer bra
med det faktum att detta språk saknar framförställda artiklar

(78) a. Hun svaraöi heiöarlega f viötalinu, sem kom henni i koll slöar.
b. Hon svarade uppriktigt under intervjun, (*som)/vilket senare låg henne ifatet.

Marginellt förekommer adverbiella relativsatser med osynlig satsbas, vilket
förutsätter att bisatsen är restriktiv och korrelatet ett adverb. Adverbiella rela-

tivsatser måste däremot ha synlig adverbiell satsbas dels om bisatsen syftar på
en prepositionsfras, oavsett bisatsens grad av restriktivitet, dels om bisatsen är
icke-restriktiv, oavsett korrelatets form. Detta tyder på att satsfogningen i
dessa senare fall inte medger att satsbasen hämtar sin kategoritillhörighet hos
korrelatet. Detta i sin tur avslöjar att den här typen av relativ satsfogning klart
skiljer sig ifrån vad som gäller i utbrytningskonstruktionen, där bisatsen har
osynlig satsbas oavsett kategoritillhörighet, jfr (79a-b).

(79) a. På tisdag, (*som)/då jag fyller år, ska vi äta semlor.
b. Det är på tisdag (som) jag fyller år.

I utbrytningskonstruktionen tycks alltså satsbasen i bisatsen kunna få sin
kategoritillhörighet från utbrytningsledet, sannolikt via det osynliga korrelatet.
Att den här tolkningen av utbrytningssatsens satsbas är så okomplicerad är ett
argument för att se utbrytningskomplexet som en, i någon mening, strukturell
enhet. Svårigheten att använda som vid relativ satsfogning med synligt adver-
biellt korrelat, som i (79a), talar för att bisatsen i detta fall är strukturellt mer
fristående i förhållande till korrelatet.

Såväl subjunktionen som som relativa pronomen och adverb kan anses ha en
»relativ» egenskap, med vilken även semantiska och referentiella drag kan
hämtas i den överordnade strukturen. Om man inte utnyttjar något relativt ord
i satsfogningen, dvs. om man har en osynlig och omarkerad satsbas, kan man
räkna med att satsbasens referentiella syftning visavi korrelatet är implicit.

Skillnaden mellan som-satser med ett relativt som och som-satser utan som

framträder på ett särskilt sätt i danskan. I danskan kan man nämligen inte ut-
nyttja sin der-variant av relativsats om satsbasen måste ha en med korrelatet
helt identisk referens, vilket gäller i icke-restriktiva relativsatser med ett iden-
titetspredikativ, se (80a). Här krävs ett explicit relativt ord som som. Å andra
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sidan undviker man i danskan som i bl.a. utbrytningssatser, se (80b), vilket är
logiskt om, som jag menar (jfr ovan), utbrytningssatsen syftar på ett referen-
tiellt tomt (och osynligt) korrelat.
(80) a. ... vores nasste gaest (*der)/som er J0rgen Clausen...

b. Det er den mand (*som)/der er J0rgen Clausen.

På svenska används som friare än i danskan, t.ex. i utbrytningssatser (vilket
också gäller som i norskan och sem i isländskan). Detta, menar jag, beror på att
det relativa draget hos som kan ignoreras och att detta ibland är nödvändigt i
svenskan (liksom i norskan och isländskan), medan danskan med sina der-in-
ledda bisatser, till skillnad från de övriga nordiska språken, förfogar över ett
som-löst alternativ för subjektsvarianter av olika som-satser.

Det tycks också vara möjligt att ignorera det relativa draget hos relativa ad-
verb, eftersom adverbinledda bisatser inte behöver ha något synligt korrelat.
Den relativa egenskapen verkar emellertid inte ignoreras i kontexter där ett
presumtivt adverbiellt korrelat erbjuder sig. Därför används inte relativa ad-
verb i utbrytningssatser; genom att ha osynlig satsbas undviker man att utbryt-
ningsledet uppfattas som korrelat.

Relativpronomenet vilken används tämligen sparsamt i svenskan. Det an-
vänds inte alls i utbrytningssatser och proportionala bisatser, men inte heller i
relativsatser efter vissa sorters korrelat, t.ex. mycket ospecificerade korrelat
som pronomenet någon. Jag har tolkat detta så att vilken endast fungerar ihop
med korrelat som uppvisar vissa lexikala särdrag, och därför inte kan komma
ifråga i bl.a. utbrytningar. Man kan dock notera att engelskans relativa prono-
men utan vidare fungerar ihop med alla sorters korrelat. Detta tyder på att who
och which i engelskan inte är lexikalt markerade och att det således inte bara
är en stilistisk skillnad mellan dessa pronomen och svenskans relativa vilken.

8.8.4 Möjliga och omöjliga satsflätor
I de nordiska språken är satsflätor av olika slag relativt vanligt förekommande.
De är dock vanligare i tal än i skrift och uppfattas bara som naturliga i kontex-
ter som kan motivera att ett led som logiskt sett hör till bisatsen lyfts fram som

topik i huvudsatsen. Det senare innebär också att satsflätning är ett rätt begrän-
sat fenomen i språk där man överlag är mycket restriktiv med topikalisering av

icke-subjekt. Hit hör förstås engelskan.
Särskilt intressant med satsflätor i ett komparativt nordiskt perspektiv är

emellertid att det tycks gå en skarp gräns mellan å ena sidan de skandinaviska
språken, som tillåter extraktion ur vanlig relativsats, och å andra sidan isländ-
skan, som inte accepterar den typen satsflätor, jfr (81a-b).

(81) a. Såna blommor känner jag en man som säljer på torget.
b. *Svona blom fiekki ég mann sem selur å torginu.
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Den här skillnaden är särskilt intressant med tanke på att isländskan tillåter ex-
traktion ur andra typer av som-satser, t.ex. kvesitiva bisatser och (åtminstone
ibland) utbrytningssatser, se (82a-b).

(82) a. På sögu getur maÖur ju giskaÖ å hvar hann hefur heyrt.
'Den historien kan man ju gissa var han har hört.'

b. Pennan glugga er paÖ bara Kalli sem getur opnaÖ.
'Det här fönstret är det bara Kalle som kan öppna.'

Den exotiska möjligheten att ha satsfläta med relativsats i de skandinaviska
språken har tilldragit sig rätt stort intresse i den skandinaviska forskarvärden.
I en tidigare diskussion (se Erteshik-Shir 1973, Andersson 1974, Allwood
1976 och Engdahl & Ejerhed 1982a) intresserade man sig särskilt för olika fak-
torer som påverkar acceptabiliteten för denna typ av satsflätor. Under senare
tid har temat aktualiserats på nytt genom Elisabet Engdahl (1997, 1999) som
ställer frågan »Why is Scandinavian different?». Engdahl framhåller särskilt
att benägenheten att tolerera satsflätor kan hänga samman med hur den kohe-
renta diskursen organiseras i olika språk. Om detta kan vara en väg att förstå
skillnaden mellan de skandinaviska språken och isländskan är dock oklart.

I Platzack 1999 ges ett förslag på en strukturell förklaring där extraktion ur
relativsats bl.a. förutsätter att relativkomplexet har a-struktur (enligt Platzack
2000 eventuellt dubbel-DP-struktur) och att spec-CP, satsbaspositionen, inte
behöver rymma någon osynlig operator vid relativiserat subjekt. Spec-CP be-
hövs nämligen, menar Platzack, som »flykthål» för det led som ska extraheras,
och satsflätning kan därför inte komma ifråga om positionen är upptagen av en

osynlig - eller synlig - satsbas. Platzack argumenterar också för att isländskans
sem skulle vara ett relativt pronomen, dvs. en sådan synlig satsbas och att detta
skulle vara anledningen till att inte isländskan kan extrahera ur relativsatser.

Den analys av som-satserna som jag gjort i detta arbete ger mig inte underlag
att tro att Platzacks (1999) analys håller. Extraktion ur relativsats kräver (troli-
gen) inte a-struktur, satsbaspositionen är generellt fylld av en satsbas i såväl re-
lativsatser som kvesitiva bisatser och utbrytningssatser och sem är en subjunk-
tion precis som de skandinaviska språkens som. Jag har i stället framkastat en
annan hypotes som förklaring till att just vanliga relativsatser är svåra att ex-
trahera ur och varför det trots allt fungerar i de skandinaviska språken.

I all enkelhet är resonemanget följande. Satsflätor med relativsatser är ovan-
ligt komplexa i det att två osynliga led i bisatsen ska associeras med var sitt led
i den överordnade matrissatsen. Vid extraktion ur t.ex. art-satser eller kvesitiva
bisatser är det bara ett osynlig led i bisatsen, det extraherade, som ska kopplas
samman med en antecedent i matrisen. Detta tycks inte innebära några tolk-
ningsproblem. Men tolkningen av den komplexa satsflätan med relativsats kan
tänkas kollapsa om det inte finns en särskild tolkningsordning. En sådan före-
ligger, tänker jag mig, om man kan vara säker på att korrelat och bisats gene-
rerats som en sammanhängande fras, som t.ex. en a- eller b-struktur enligt
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ovan. I en sådan struktur är det relativiserade ledets syftning på korrelatet
strukturellt inherent, medan syftningen i en dubbel-DP-struktur är mera kon-
textuell.

Skillnaden mellan de skandinaviska språken och isländskan skulle då vara
att som-relativer i de förra språken förutsätter antingen a- eller b-struktur,
medan isländskan (p.g.a. osynlig ö-checkning) därutöver kan tänkas tillåta
dubbel-DP-konstruktion. Svårigheten att göra satsflätor med pronomen- och
adverbinledda relativsatser i de skandinaviska språken (där dubbelfrasstruktur
inte kan uteslutas) och den större acceptabiliteten i isländskan för extraktion ur

utbrytningssatser (för vilka dubbelfraskonstruktion är mindre sannolik) än ur
vanliga relativer är ett visst stöd för resonemanget.



9. Summering och kommentar

I detta kapitel sammanfattar jag arbetet med modellen för satsens inledning,
analysen av som-satserna och mina slutsatser. Tanken har varit att kapitlet
också ska kunna läsas som en direkt fortsättning på kapitlen 1-4 och har utfor-
mats därefter. Det innebär bl.a. att modellen här framställs på ett förenklat sätt
som, förhoppningsvis, gör det möjligt att tillgodogöra sig resten utan vidare
kunskaper i generativ grammatik än dem som ges nedan.

9.1 Modellen

I kapitel 1 presenterade jag ett enkelt fältschema för att beskriva satsens linjära
struktur med ett inledarfält och ett satsdelsfält, se (1). En huvudsats inleds med
en satsbas (fundamentet) och det finita verbet, en bisats med en subjunktion el-
ler med en (synlig eller osynlig) satsbas, ev. följd av en subjunktion. Som-sat-
serna tillhör, som framgått, de bisatser som inleds med satsbas.

Inledarfält Satsdelsfält

satsbas subjunktion/
finit verb

subjekt satsadverbial finit verb övriga satsled

Fältschemat, en kombination av de scheman för huvudsats och bisats som lan-
serats av dansken Paul Diderichsen (1946), är ett elegant sätt att fånga ledfölj-
den i satser av olika slag. Men trots att modellen har stor deskriptiv slagkraft,
så är den icke desto mindre av begränsat värde som analysredskap. En klar be-
gränsning är schemats språkspecifika karaktär. Diderichsen avsåg att beskriva
det danska språket. Tack vare de skandinaviska språkens syntaktiska likhet
fungerar modellen också bra på svenskan och norskan. Däremot fungerar den
inte utan vissa justeringar på andra språk.

Jag har valt att utföra min analys inom den (princip- och parameterbaserade)
generativa grammatikens ram som erbjuder en teoretisk apparat och en modell
med vidare räckvidd, en modell som på ett helt annat sätt än olika språkspeci-
fika fältscheman också möjliggör jämförelser mellan olika språk. Trots detta
har arbetet också inneburit utveckling av en modifierad modell för satsens in-
ledning, vilket hänger samman med att den »traditionella» generativa satsmo-
dellen ger för lite spelutrymme för de variationer i som-satsernas inledning
som jag vill förklara.



263

Den s.k. funktionella fras, CP, som inleder satsen i den generativa modell
jag tar som utgångspunkt motsvarar fältschemats inledarfält med dess två po-
sitioner, en för satsbasen och en för subjunktion alternativt finit verb, se (2).1

I detta avsnitt presenterar jag på ett förenklat sätt den modell för satsens inled-
ning som jag utarbetat i kapitel 6 och som ligger till grund för särskilt den bi-
satsinterna analysen av som-satserna. Jag börjar emellertid med att först kort
förklara en del av det regelverk som ger teorin och modellen dess potential. Re-
dogörelsen är starkt koncentrerad till de delar av teorin som är oundgängliga
för att förstå modellen.

9.1.1 Några teoretiska grundbultar
Den generativa teorin baseras på föreställningen att varje människa föds med
en potentiell förmåga att införliva olika tänkbara grammatiska specifikationer
i sin mentala grammatik, kort sagt ett språkanlag. När ett barn lär sig ett mo-
dersmål lär det sig inte bara det aktuella språkets ordförråd, utan också hur or-
den kan kombineras och vilka grammatiska distinktioner som är obligatoriska
i just det språket. Det senare leder till att barnet i allt högre grad tillägnar sig
en inre särspråksgrammatik. Det universella språkanlaget kan sägas ange ra-
marna för vad som är möjligt i olika särspråk. En modell som utgår ifrån en så-
dan teori bör dels vara universellt giltig, dels möjliggöra beskrivning av olika
särspråk. Man tänker sig därför ett regelverk bestående av universella principer
och ett antal parametrar som kan anta olika värden i olika språk.

Mest grundläggande för modellen är kanske att man utgår ifrån en abstrakt
hierarkisk struktur som bygger på den s.k. x-bar-teorin. Enligt teorin byggs
varje grammatisk struktur upp enligt ett visst mönster som utgår ifrån en ab-
strakt frasstruktur med två ben till vänster och ett ben till höger. En verbfras
(VP) exempelvis kan illustreras med strukturen i (3). Jfr även strukturen i (2)
ovan.2 På benet längst till vänster och det till höger kan man haka på nya fraser,

1 En fundamental skillnad mellan fältschemat och den generativa modellen framträder tydligt
redan vid en jämförelse mellan figurerna i (1) och (2). Fältschemat är en topologisk modell som
beskriver den linjära ordningsföljden mellan primära satsled, medan den generativa grammatiken
också inför en strikt hierarkisk ordning i alla relationer.
2 Den nod som markerats C' i (2) utläses C-bar (jfr x-bar-teori, där x står för en godtycklig kate-
gori). C' kan ses som en högre ordning av C. I (3) och andra strukturer nedan markeras inte mot-
svarande nod (V' etc.) i olika fraser med någon särskild beteckning.

(2)

satsbas subjunktion/
finit verb

resten av satsen
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uppbyggda enligt samma princip. Sådana fraser står som specificerare resp.

komplement till den kategori, det s.k. huvudet, som benet i mitten står för, en

kategori som också anger vilken sorts fras helheten uttrycker. V i (3) står alltså
för verb.

(3) VP

frasposition V frasposition
(specificerare) (huvud) (komplement)

Eftersom en fras kan fungera som komplement i en annan fras, som i sin tur
kan stå som komplement i ytterligare en fras osv., kan en grammatisk struktur
ofta ses som en kedja enligt (4) nedan, där specificerar- och huvudpositioner
uppträder växelvis.

(4) XP

spec
huvud YP

spec
huvud ZP

spec
huvud kompl

Den hierarkiska principen innebär att en högre fras omfattar alla fraser som den
dominerar. Detta medför t.ex. att en negationsfras (NegP) ovanför en verbfras,
dvs. en negationsfras med verbfrasen som komplement, ger en negerad verb-
fras. Man kan också säga att en kategori till vänster (under förutsättning att den
inte är nerbäddad i specificerarpositionen i en högre fras) har räckvidd över
strukturen till höger.

En verbfras som i (3), uppbyggd kring ett verb, är en lexikal fras, liksom en
fras uppbyggd kring ett substantiv, en substantivfras, också är en lexikal fras.
Man räknar emellertid i den generativa grammatiken även med s.k. funktio-
nella fraser, vilka används som påbyggnader på de lexikala. En eller flera verb-
fraser (med argument) utgör utgångspunkten för en sats, men satsen kräver
dessutom funktionella fraser för att reglera olika grammatiska funktioner som
hör satsen till. Vid slutet av åttiotalet räknade man med en IP och en CP, se

(5a). I stod för inflection 'böjning' och C ursprungligen för complementizer
'subjunktion', men C-frasen var inte längre reserverad för bisatser, utan hade
kommit till användning också i huvudsatser. Senare har man diskuterat en vi-
dareindelning av både IP och CP. Även substantivfrasen, menar man, kräver
en funktionell påbyggnad för att fungera som ett fullvärdigt nominalfrasargu-
ment. Den funktionella frasen i nominalfraser kallas DP, med D som i deter-
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minator 'determinerare'. En (funktionell) nominalfras består därmed av åt-
minstone en substantivfras, en NP - för noun phrase, och en DP, se (5b).

(5) a. b. DP\^
IP ^^NP

VP

De funktionella kategorierna kan ibland, men inte alltid självklart, kopplas
samman med vissa formord eller böjningsmorfem (i nominalfraser t.ex. fria
och enklitiska artiklar). Varje ny fras som läggs ovanpå en struktur bör lägga
något nytt till helheten nedanför.

De funktionella fraserna kan ses som en sorts kontrollstationer, där gramma-
tiska särdrag, som man säger, checkas. Kravet på checkning medför att en del
konstituenter i en struktur »flyttar». Ett verb t.ex. kan vara bärare av flera olika
grammatiska drag som aspekt/aktionsart, modus/modalitet och tempus och kan
också kongruera med argument som subjekt och objekt. Man tänker sig att ver-
bet »genereras» i den lexikala verbfrasen, och genom att det successivt intar
olika funktionella fraser i satsstrukturen checkas de funktioner som kan asso-

cieras med verbet.

Flyttning av konstituenter följer ett antal regler:
- Fraskonstituenter (t.ex. verbets argument) kan bara flytta till specificerar-

positioner och s.k. huvudkonstituenter (t.ex. verb) endast till huvudpositio-
ner.

- Alla flyttningar sker till en position vars närmsta dominerande nod också
dominerar den position som ledet ska flytta ifrån, s.k. c-kommando. I prak-
tiken innebär detta att alla flyttningar sker uppåt/åt vänster men aldrig till en
fras i specificeraren till en dominerande fras (se vidare nedan).

- En konstituent som flyttar lämnar ett spår (eller en osynlig kopia) efter sig.
Spåret innebär att konstituenten är representerad på flera ställen i strukturen,
fastän den syns i bara en position (jfr avsn. 1.4).

- En konstituent som flyttar kan inte hoppa över en fras på vägen där den har
särdrag att checka.

- Det kan bara stå en konstituent eller ett spår i varje position.

Om vi tillämpar reglerna ovan på en struktur som den i (6) nedan gäller föl-
jande. Ett huvud i Z kan flytta till Y och ett huvud i Y till X, men flyttning i
motsatt riktning går inte. Detta hänger samman med att den position ett led flyt-
tar till måste c-kommendera den position ledet flyttar ifrån. X c-kommenderar
både Y och Z genom att den närmsta noden ovanför X dominerar allt som står
som komplement till XP, dvs. strukturen från YP och nedåt. På motsvarande
sätt har Y c-kommando över Z. Z har däremot inte c-kommando över Y och Y

inte över X. W c-kommenderar varken X, Y eller Z, vilket förhindrar flytt till
W. Men inte heller X (eller Y eller Z) c-kommenderar W, vilket omöjliggör
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flytt från W. En fraskonstituent i ZP:s specificerare kan flytta till specificeraren
i YP, men inte till specificeraren i XP, som redan är upptagen av WP, och inte
heller till specificeraren i WP, eftersom den inte har c-kommando över de öv-
riga specificerarpositionerna.

(6) XP

WP X YP

spec /
Z

Förutom checkning genom flyttning av en viss konstituent kan ett grammatiskt
särdrag ibland checkas genom insättning av ett formord. Så kan man se på t.ex.
framförställda artiklar i nominalfraser. I (7a) checkar den obestämda artikeln
det funktionella draget i D-positionen. (Jag avstår här ifrån att markera speci-
ficerarpositioner i strukturen.) Som jämförelse visas i (7b) hur det bestämd-
hetsböjda substantivet kan flytta till D för att göra samma jobb. När substanti-
vet flyttar efterlämnar det ett spår i N-positionen; spår markeras med t som i
eng. trace och indexeras med ett index som också ges till den lexikala »ante-
cedenten».

N

a_ en bok
b. boken, t,

Förutom de synliga elementen förekommer i den generativa teorin även osyn-

liga kategorier, av vilka spåren är en. I detta arbete talar jag också mycket om
osynliga satsbaser, och jag har redan i kapitel 1 infört beteckningen Op för den
osynliga operator som en osynlig satsbas anses utgöra. Jag använder här dess-
utom ytterligare en osynlig kategori, nämligen osynliga satstypsoperatorer,
som markerar om satsen är t.ex. deklarativ eller interrogativ. Ett språk tillåter
inte utan vidare osynliga kategorier; de bör kunna identifieras beträffande
existens och position och eventuellt referens, vilket spelar en viss roll i min
analys när det gäller de olika operatorerna. Spåren däremot är bundna till sina
respektive antecedenter och representerar deras egenskaper.

Den abstrakta strukturen och regelverket skiljer sig inte mellan olika språk.
Att olika särspråk ändå ser olika ut hänger bl.a. samman med att alla tänkbara
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checkningar inte i något språk måste göras »öppet» (detta kan förstås så att de
checkningar som inte sker är, utifrån det givna regelverket, redundanta) och att
språk skiljer sig åt beträffande vilka drag som måste checkas. Uttryck för dessa
skillnader är dels att en del språk saknar grammatiska kategorier som förelig-
ger i andra språk; vissa språk har t.ex. obestämda och bestämda artiklar (dvs.
en specieskategori), andra inte, dels i ordföljdsvariationer; konstituenter flyttar
olika långt i olika språk. En del skillnader hänger också samman med att språk
kan utnyttja olika strategier för att checka ett visst drag; vissa språk utnyttjar
t.ex. flektionsmorfologi och flyttning där andra använder sig av formord.

9.1.2 Övriga utgångspunkter för arbetet med modellen
Som jag påpekade ovan har man diskuterat en vidareindelning av de två funk-
tionella fraserna ovanför VP i den generativa satsmodell som ges i (5a). I så fall
skulle man snarare tala om en I-domän och en C-domän än om en IP och en

CP. I kapitel 6 diskuterar jag relativt ingående hur C-domänen, som represen-
terar satsens inledning, kan tänkas vara organiserad. Jag har, när det gäller
som-satserna, stannat för tre funktionella fraser i C-domänen, men innan jag i
nästa delavsnitt (9.1.3) redogör närmare för resultatet av diskussionen ska jag
i detta avsnitt kort presentera vilka utgångspunkter, vid sidan av teorin, som ar-
betet utgått ifrån.

Dessa utgångspunkter har varit av tre slag. För det första finns det vissa drag
i den empiriska verkligheten som jag varit angelägen att fånga i modellen. För
det andra har jag, så långt det går, velat se en logik i varje funktionell fras, att
det ska framgå vad frasen lägger till helheten och vad det är för drag den
checkar. För det tredje har arbetet naturligtvis inte skett i ett vetenskapligt va-
kuum; andra forskare har lagt fram hypoteser och synpunkter som jag har tagit
intryck av och byggt vidare på.

Till de rent empiriska drag som jag menat att modellen på något sätt måste
förklara hör bl.a. att en bisats kan ha flera subjunktioner. Framför allt kan kom-
parativt som kombineras med både om och att (som om, som att). I sådana bi-
satser räcker det inte med en enda position för subjunktion. Ett annat empiriskt
faktum är att det finita verbet kan ha olika position i huvudsatser och i bisatser,
något som gäller i stort sett genomgående i de skandinaviska språken och tys-
kan, men som också förekommer i viss mån i andra språk. Vidare uppvisar
flera språk skillnader mellan satser som inleds med subjekt och satser som in-
leds med någon annan satsdel. Detta gäller som framgått i hög grad bland som-
satserna. Slutligen förekommer, olika tydligt i olika språk, intressanta skillna-
der mellan satstyper, t.ex. mellan deklarativa och interrogativa satser.

Logiken i de funktionella fraserna, förståelse av vilka särdrag som checkas
i dem, måste, som jag ser det, sökas genom en teoretisk tolkning av dessa em-
piriska fakta. Det finns anledning att fråga sig t.ex. vad vi har subjunktioner till.
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Om (komparativt) som kombineras med om eller att, tyder inte detta på att
olika subjunktioner, åtminstone delvis, har olika funktion och av den anled-
ningen intar olika positioner? Och tyder inte asymmetrier mellan subjektssat-
ser och icke-subjektssatser på att subjektet är något mer än bara ett argument?
I så fall är det viktigt att försöka utröna vad. Om subjektet har flera olika drag
att checka kanske det finns alternativa subjektspositioner. Osv.

Jag vill också innan jag går in på resultatet av mitt modellbygge antyda vad
i andras forskning som har betytt mest för detta arbete. I Shlonsky 1994 och
Branigan 1996 föreslås en särskild subjektsinriktad funktionell fras i C-domä-
nen, något som har stöd dels i skillnader mellan subjektsinledda och icke-sub-
jektsinledda satser i västgermanska V2-språk/-dialekter, dels i att det finns
västgermanska dialekter där subjunktioner (som ju hör hemma i C-frasen/-do-
mänen) uppvisar subjektskongruens. Detta gäller subjunktioner av att- och
om-typen.

I Rizzi 1997 föreslås, med utgångspunkt i italienskan, en hel modell för
C-domänen med minimalt två funktionella fraser: en »satstypsfras», ForceP,3
och en »finitfras», FinP. Finitfrasen har dock, enligt min mening, en aning
oklar funktion hos Rizzi. Vid behov kan man också i Rizzis system infoga
fokus- och topikfraser mellan ForceP och FinP. I Platzack 1998b återkommer
ForceP och FinP, och det är särskilt Platzacks tolkning av finitfrasen jag tagit
fasta på. Med hjälp av finitfrasen etableras, menar Platzack, en proposition, där
verbhandlingen förankras i talarens här och nu. Finitfrasen kan också beskrivas
som en »nexusfras» där relationen mellan subjekt och finit verb checkas, och
såtillvida kan man även se en viss släktskap mellan Platzacks FinP och de sub-
jektsinriktade fraserna hos Shlonsky och Branigan.

Cheng (1997) diskuterar i sin avhandling enbart frågor, företrädesvis kvesi-
tiva sådana, men gör det utifrån hypotesen att alla satser är typmarkerade.
Denna tanke tas upp av Rizzi med hans ForceP och av Platzack i Rizzis efter-
följd. Jag har också funnit det rimligt att satstyp är ett drag som regleras for-
mellt, men jag fäster dessutom stor vikt vid att man också måste skilja mellan
deklarativa satser som uttrycker påståenden och sådana som inte gör det och
mellan interrogativa satser som uttrycker frågor och sådana som inte gör det,
dvs. mellan vad vi normalt uppfattar som huvudsatser och bisatser.

Den senare aspekten har även beröring med poängen i en uppmärksammad
uppsats av Hooper & Thompson från 1973, där författarna hävdar att bisatser
med huvudsatsordföljd har semantiska huvudsatsegenskaper. En att-sats med
huvudsatsordföljd uttrycker alltså en hävdad proposition, ett påstående. Reso-
nemanget är också viktigt i Lars-Gunnar Anderssons avhandling Form and
Function of Subordinate Clauses (1975). Trots att den här diskussionen nu har
några år på nacken och naturligt nog överlagrats av senare forskning, så upp-
fattar jag den grundläggande iakttagelsen som betydelsefull och fortfarande

3 Jfr »illocutionary force».
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värd att ta på allvar. Den spelar en icke oväsentlig roll för mitt resonemang om
modellen i kapitel 6. Samtidigt är skillnaden mellan huvudsatser och bisatser
(eller satser med huvudsatsordföljd resp. bisatsordföljd) av något mindre bety-
delse i det följande eftersom jag endast analyserar bisatser av ett slag som inte
kan ha huvudsatsordföljd.

9.1.3 Resultatet

Jag ska i detta avsnitt beskriva hur jag tänker mig organisationen av C-domä-
nen, satsens inledning. Jag kommer först att säga något om hur C-domänen ter
sig i huvudsatser och bisatser inledda med subjunktionerna att eller om, för att
demonstrera de grundläggande tankarna, logiken, bakom modellen. Därefter
tar jag kort upp vad som bör gälla för bisatser med satsbas.

Som jag tänker mig C-domänen bör den ha tre funktionella fraser i huvud-
satser, nämligen två finitfraser och en ForceP, se (8a). Modellen har en ytlig
likhet med modellerna i Rizzi 1997 och Platzack 1998b, men är samtidigt en

egen variant. ForceP i min modell förekommer normalt bara i huvudsatser och
gör satsen till en »mening», dvs. en sats som svarar mot en prototypisk språk-
handling. Bisatser (med bisatsordföljd) uttrycker inte språkhandlingar och sak-
nar ForceP. Ifrån Platzack 1998b har jag övertagit tanken att det finns en finit-
fras som etablerar satsens proposition. Jag har dock funnit det motiverat att
dela upp finitkontrollen i en fras med temporala förtecken och en med modala,
FinTP resp. FinMP. Propositionen etableras, menar jag, i den lägre av dessa fi-
nitfraser, dvs. den temporala. Här förankras verbhandlingen i talarens här och
nu. I den modala finitfrasen har talaren möjlighet att på olika sätt förhålla sig
till propositionen. Båda finitfraserna är nödvändiga i alla satser; art-satser och
rogativa bisatser kräver ingen ytterligare fras utöver FinTP och FinMP, se (8b).

(8) C-domänen i

a. huvudsatser b. bisatser inledda med art eller om

Den struktur som ligger nedanför FinTP kan, något förenklat, anses motsvara
det som jag i (1) kallat satsdelsfältet. Överst i detta fält finns en subjektsposi-
tion, men som kommer att framgå av redogörelsen nedan menar jag att (bl.a.)
svenskans subjekt, när det inte utgör satsbas, vanligtvis står i FinTP, dvs. i in-
ledarfältet.

Som framgått av avsn. 9.1.1 ger varje funktionell fras två tänkbara positio-
ner, vilket innebär att man i huvudsatser får räkna med sex positioner i inledar-
fältet i stället för de två som fältschemat i (1) ger. Av de sex positionerna är tre

ForceP,

IjJ rpj
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specificerarpositioner och tre huvuden, se (9). I specificerare kan endast led
med frasstatus stå och i huvuden endast led med huvudstatus. Till de senare hör
t.ex. verb och subjunktioner.

(9) ForceP

spec
huvud FuimP

spec
huvud FinrP

resten av satsen

»satsdelsfältet»

Man ska inte räkna med synliga element i samtliga sex positioner i C-domänen.
Vissa positioner kan stå tomma och i andra kan man finna osynliga led: spår,
osynliga satsbaser och osynliga satstypsoperatorer. För övrigt är det möjligt att
man bör räkna med en sorts spärr mot mer än ett synligt led i varje funktionell
fras. Detta är en gammal tanke (Chomsky & Lasnik 1977) som aktualiseras i
Platzack 1998b. Av både teoretiska och empiriska skäl, som jag inte ska gå när-
mare in på här, är också jag böjd att tro på ett villkorligt »filter mot dubbel-
fyllda fraser». Bara i vissa fall, menar jag, kan både specificerare och huvud i
samma fras innehålla synliga led. Detta gäller t.ex. vid utsatt som efter synlig
satsbas (som i: jag vet inte vem som kommer).

I en svensk huvudsats återfinns satsleden i följande positioner, jfr meningarna
i (lOa-b) och strukturen i (1 la—b). Fundamentet, satsbasen, står i specificeraren
i ForceP. Om subjektet inte är satsbas i satsen står det i specificeraren i FinTP.
Det finita verbet står normalt i huvudet i FinMP, oavsett vilken satsdel som utgör
fundament. Det finita verbet lämnar ett spår efter sig i huvudpositionen i FinTP
och ett subjekt som fungerar som satsbas i ForceP mellanlandar i specificeraren
i FinMP och lämnar spår både där och i FinTP. Alla konstituenter som flyttat upp
i C-domänen lämnar också spår efter sig nedanför C-domänen, i »satsdelsfältet».
Här markeras endast ett spår för varje konstituent i denna del av strukturen, var-
vid jag utgår ifrån en inbördes ordning mellan satsleden enligt följande: subjekt
- satsadverbial - finit verb - infinit verb - objekt - adverbial.

(10) a. Vi kan inte vara här.
b. Här kan vi inte vara.

Som framgår av (1 lb) räknar jag inte med att ett fundament som inte är subjekt
har mellanlandat i FinMP. I finitfraserna kan endast konstituenter med vissa
drag som jag uppfattar som finita stå. Till dessa konstituenter hör subjektet,
men inga andra argument. Till de finita konstituenterna hör naturligtvis också
det finita verbet.

huvud
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(11) ForceP

spec
huvud FuimP

spec
huvud FinjP

spec
huvud resten av satsen

a. Vis
b. Här;

ts kany ts
kanv v/s

tv
tv

ts inte t,, vara här
ts inte tv vara t,

Som jag framhöll ovan betraktar jag FinTP som den fras, eller om man så vill
den kontrollstation, där en proposition etableras. Hit kan det finita verbet flytta
för att satsens förankring i talarens här och nu ska checkas; detta drag för-
knippas med det finita verbets tempus. Subjektets roll i FinTP vill jag förklara
så att subjektet har en roll som »propositionsbas». Propositionsbasen kan upp-
fattas som det led man talar om, vilket överensstämmer rätt bra med en tradi-
tionell beskrivning av subjektet.4 Användning av formellt subjekt kan därmed
ses som ett sätt att markera att satsen saknar propositionsbas. Det egentliga
subjektet har samma argumentfunktion som ett vanligt subjekt, men överlåter
åt det formella subjektet att ta subjektsfunktionen i C-domänen. Jag räknar
med att språk som använder formellt subjekt har obligatorisk subjektscheck-
ning i FinTP.

I FinMP checkas det finita verbets modala egenskaper varigenom propositio-
nen, i det indikativa fallet, förläggs till den verkliga världen eller, i det modala
fallet, till en hypotetisk värld. Det föreligger i svenskan också alternativet att
markera propositionen som möjlig med hjälp av kanske. Detta ord, som är en

grammatikaliserad (finit) verbfras, kan fungera som ett vanligt satsadverbial i
normal satsadverbialsposition, men också som finitersättare i FinMP, varvid det
finita verbet kvarstår i satsdelsfältet nedanför t.ex. negationer, jfr (12a-b). Att
kanske kan användas som ersättare till det finita verbet i C-domänen är ett ar-

gument för att det är verbets modala egenskaper, inte dess tempus, som (nor-
malt) tvingar fram det i dess framskjutna position i satsen.

(12) a. Vi kanske inte kan stanna här.
b. Här kanske vi inte kan stanna.

I FinMP regleras också ett satstypsdrag som skiljer sig mellan deklarativa, kve-
sitiva samt rogativa och konditionala satser. Denna skillnad ligger bl.a. i tala-

4 Man ska inte uppfatta propositionsbas som en annan benämning på satsbasens funktion som topik
(tema) i en deklarativ huvudsats. Funktionen som propositionsbas har subjektet oberoende av om
det också utgör topik eller ej.
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rens hållning till sanningsvärdet i propositionen. Talaren förhåller sig t.ex. ut-
talat oviss till sanningsvärdet i rogativa och konditionala satser, medan talaren
är neutral till propositionens sanningsvärde i deklarativa bisatser och hävdar
innehållet som sant med en deklarativ huvudsats. Skillnaden mellan deklara-
tiva huvudsatser och bisatser menar jag dock är en effekt av närvaron av en
ForceP i huvudsatsen.

Att subjektet kan inta och eventuellt passera FinMP, jfr (Ila), kan, menar jag,
förklaras med att subjektet i vissa fall kan tolka satstypsdraget. Jag räknar med
att specificeraren i FinMP antingen innehåller ett subjekt eller ett subjektsspår
(som är osynligt men i övrigt har subjektets alla egenskaper) eller en osynlig
satstypsoperator. Analysen i (1 lb) är därför en sanning med modifikation; här
saknas en osynlig satstypsoperator i FinMP.

Subjektet kan fungera som synlig satstypsoperator under förutsättning att
det har en form som överensstämmer med satstypen. Vad som avses med detta
är mest genomskinligt när det gäller kvesitiva satser; i en kvesitiv sats kan sub-
jektet fungera som satstypsoperator om det har wh-form, dvs. utgörs av eller
innehåller ett interrogativt pronomen - följaktligen om det är subjektet som ef-
terfrågas. I en kvesitiv sats där något annat led än subjektet efterfrågas kan sub-
jektet inte fungera som satstypsoperator, eftersom det då inte har wh-form. Ett
led som inte har wh-form har i stället vad jag kallar d-form (- d som i deklara-
tiv). Subjekt med d-form kan fungera som satstypsoperatorer i deklarativa sat-
ser, men inte i kvesitiva eller rogativa och konditionala satser.

Om satsens subjekt inte har en form som överensstämmer med satstypen kan
det alltså inte användas som satstypsoperator. Man måste då förlita sig på en

osynlig operator som tolkas kontextuellt. Om satsen har en satsbas utnyttjas dess
form som tolkningskontext. I t.ex. den adverbinledda kvesitiva frågan i (13a) tol-
kas satstypsoperatom, markerad [wh] i (14a), i enlighet med fundamentets form.
Tolkningsvägen visas med den prickade pilen. - Här och fortsättningsvis använ-
der jag mig av en linjär satsmodell som inte explicit visar satsens hierarkiska
struktur. De olika fraserna i inledarfältet åtskiljs med heldragna linjer, medan
prickade linjer åtskiljer specificerar- och huvudposition inom varje fras. - Kon-
textuell tolkning kan för övrigt förekomma även i satser där subjektet har en med
satstypen överensstämmande form; detta gäller t.ex. i den deklarativa satsen i
(13b) med ett icke-subjektsfundament, jfr analysen i (14b).
(13) a. Var kan vi rastat

b. Här kan vi rasta.

(14) ForceP FinMP FinTP Resten av satsen

a. Var;
b. Här,

a- [wh]
- [d]

kanv
kanv

vis
vis

tv
tv

ts tv rasta t;
ts tv rasta t;

Här kan det vara lite intressant att göra en jämförelse med engelskan som ju
normalt har rak ordföljd i deklarativa huvudsatser också när de inte inleds med
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subjektet, se (15a). Engelskan, som inte är ett V2-språk, flyttar normalt inte
upp sitt finita verb i C-domänen i deklarativa satser. Men, menar jag, engelskan
använder i sådana fall sitt subjekt som en sorts finitcheckare i FinMP. Engels-
kans omvända ordföljd i både ja/nej-frågor och i kvesitiva frågor (som inleds
med något annat led än subjektet), exemplifierat med den kvesitiva frågan i
(15b), faller nämligen i så fall ut av sig självt om man utgår ifrån att det måste
stå ett finit verb i FinMP i just de fall subjektet inte har en form som stämmer
med satsens typ och därför måste stanna i FinTP, jfr analyserna i (16a) och
(16b).

(15) a. This book she read yesterday.
b. What book did she read yesterday?

(16) ForceP FinMP FinTP Resten av satsen

a. This

booki
b.What -

booki

shes

>- [wh] didv

ts

shes tv

ts read t, yesterday

ts tv read t; yesterday

Jag menar alltså dels att det engelska subjektet flyttar upp i FinMP i deklarativa
huvudsatser - ytstrukturen avslöjar ju inte i vilken av finitfraserna det står, dels
att flyttningen inte är nödvändig för att identifiera satstypsdraget; den identifi-
kationen kan ske kontextuellt. Min hypotes är i stället att subjektet så att säga
här agerar för verbets räkning.

Naturligtvis kan man fråga sig om detta är en rimlig hypotes. Det finns emel-
lertid en del empiriska fakta som talar för något liknande i västgermanska
V2-dialekter (Shlonsky 1994, Branigan 1996). Jag tar upp detta i kapitel 6 men
det skulle föra för långt att gå in på saken i detalj här. En skillnad mellan de
nämnda dialekterna och engelskan är dock att de förra uppvisar en reell sub-
jekt-verbkongruens, men inte engelskan. Sambandet mellan subjekt och verb
är alltså, åtminstone ytspråkligt, otydligare i engelskan. Ändå föreställer jag
mig att sambandet, relationen mellan subjekt och verb, finns där och kan vara
formellt reglerad.5

Man kan tänka sig att satsens nexusled i engelskan i någon mening är »sam-

manvigda» nedanför C-domänen. I generativ grammatik talar man om en
spec-huvudrelation mellan leden i specificerar- resp. huvudposition i samma
fras. Vissa fakta tyder på, menar jag, att subjekt och finit verb i engelskan ingår
en kritisk spec-huvudrelation långt ner i satsstrukturen och att subjektet sedan
kan bära med sig det vanligtvis verbburna drag som checkas i FinMP. (I de
västgermanska språken kan man ana en liknande kritisk spec-huvudrelation i
den subjektsfras som återfinns närmast C-domänen.)

5 Alternativ checkning i CP med subjekt eller finit verb är en bärande idé även i Pesetsky & Tor-
rego 2001. Den modell som presenteras ovan har utvecklats innan den nämnda uppsatsen publice-
rades och är därmed oberoende av den. Här föreligger dock klara beröringspunkter.
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Det finns anledning att räkna med att subjektet i engelskan under alla om-

ständigheter måste flytta till FinTP. Om subjektet också ska sköta checkningen
av det modala finitdraget i FinMP, så kan det ses som en mycket ekonomisk
operation att flytta subjektet endast ett steg, jämfört med att flytta verbet ge-
nom ett antal fraser. Sedan är det en annan sak att inte alla språk kan utnyttja
samma strategi.

En aspekt som är värd att notera vid en jämförelse mellan analyserna i (16a)
och (16b) är att ett språk tycks kunna tillåta checkning av ett visst drag antingen
med hjälp av en fraskonstituent i specificeraren eller med en huvudkonstituent
i huvudet i samma fras. Detta är en princip jag har anledning att återkomma till
bl.a. vid analysen av relativkomplex. Beträffande satserna i (16) föreställer jag
mig att valet av checkningsstrategi styrs av »ekonomiska» principer; verbfram-
flyttning kommer (normalt) inte ifråga om subjektet kan utnyttjas. Men vilken
strategi som utnyttjas i andra sammanhang kan bero på helt andra faktorer.

Jag har ovan inte visat någon analys för ja/nej-frågor som ju saknar satsbas.
Trots detta menar jag att man ändå måste räkna med en ForceP också i ja/
nej-frågor; det är ForceP som gör att den rogativa satsen kan uttrycka en fråga.
(En rogativ bisats uttrycker ju inte någon fråga.) Jag tänker mig att strukturen
i ja/nej-frågan innehåller två osynliga, och harmonierande, satstypsoperatorer,
en i ForceP och en i FinMP, vilka tolkas situationelit. Jag fördjupar mig dock
inte vidare i detta här, liksom jag inte går in på hur jag ser på imperativa me-

ningar. Jag övergår i stället till att säga något om deklarativa och rogativa bi-
satser.

Jag nämnde ovan att att-satser och rogativa bisatser inte kräver någon funk-
tionell fras i C-domänen utöver FinTP och FinMP. Analysen av bisatserna i
(17a-b) kan därmed göras enligt (18a-b).

(17) a. Jag tror att vi kan parkera här.
b. Kan du fråga om vi kan parkera här.

FinMP FinTP Resten av satsen

[dl —— att Vi's I ts kan parkera här
[ql —— om vis 1 ts kan parkera här

Den propositionsetablerande frasen FinTP har samma funktion i bisatser som i
huvudsatser. Det enda rimliga är, som jag ser det, att förutsätta att alla satser
som bygger på samma proposition är identiska upp t.o.m. FinTP och därför bör
vi räkna med att svenskan obligatoriskt flyttar subjektet upp i FinTP också i bi-
satser. Kravet att formellt uttrycka satstyp gäller bisatser i lika hög grad som
huvudsatser, och i detta avseende fungerar FinMP på i princip samma sätt i hu-
vudsats och bisats. Jag räknar därför med en deklarativ satstypsoperator [d] i
den deklarativa bisatsen, jfr (18a), och en operator [q] i den rogativa bisatsen,
jfr (18b). (Beteckningen q kan associeras till question, men operatorn är inte i
bokstavlig mening frågeskapande; varken rogativa eller konditionala bisatser
uttrycker frågor.)
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En skillnad mellan huvudsatser och bisatser är att verbet flyttar till FinMP en-
dast i huvudsatser. I bisatser kan huvudpositionen i FinMP i stället upptas av

subjunktioner som att och om, som i (18a-b) ovan. Att det finita verbet inte
flyttar till FinMP i bisatser har jag tolkat så att det inte är nödvändigt att formellt
checka huruvida propositionen avser den verkliga världen eller en hypotetisk
värld i en sats som inte är uttryck för en självständig språkhandling.

Generellt gäller för subjunktioner att de besitter ett funktionellt underord-
nande drag, men subjunktionerna att och om besitter även en annan egenskap;
de kan nämligen också fungera som explicita markörer av satstypsoperatorerna
[d] resp. [q], något som markerats med de heldragna pilarna i (18a-b). Detta
innebär att subjunktionen att i huvudet i FinMP automatisk fyller specificeraren
i samma fras med satstypsoperatorn [d] och att subjunktionen om i huvudet i
FinMP på motsvarande sätt fyller specificeraren med satstypsoperatorn [q].6 Att
man i art-satser ibland kan utelämna subjunktionen, jfr (19a—b), hänger, tänker
jag mig, samman med att det är möjligt i dessa fall att flytta fram subjektet som

synlig satstypsoperator i FinMP, jfr analysen i (20a-b).

(19) a. Jag tror att vi kan parkera här.
b. Jag tror vi kan parkera här.

FinMP FinTP Resten av satsen

[d] —

vis
— att v/s

ts
C kan parkera här
ts kan parkera här

Enligt analysen ovan är subjunktionen i det här fallet viktig endast som markör
av satstypsoperatorn. Den behövs inte här för att markera underordning eller
för att t.ex. förhindra finitframflyttning.

Vad gäller då slutligen för bisatser med satsbas? En struktur med endast de
båda finitfraserna i C-domänen lämnar inte något utrymme för satsbasen. Till
den ändan har jag därför infört en funktionell fras XP ovanför FinMP, se (21).
Benämningen XP syftar på att satsbaser som flyttar till denna fras är vad jag
kallar x-led, dvs. led med öppen, ev. kontextuellt tolkningsbar, referens. Ett
x-led kan vara osynligt som satsbasen i t.ex. som-relativer (här betecknad Op);
det kan också ha wh-form som satsbasen i kvesitiva bisatser eller vilken-relati-

ver. I svenskan förekommer också några ord med d-form som kan fungera som
x-led, nämligen adverben där, dit och då i adverbiella relativsatser.

(21) C-domänen i bisatser med satsbas

FmMP^
FinTP

6 Det förekommer i flera språk, framför allt utanför standardspråket, att man kombinerar subjunk-
tioner av typen om och att i samma sats. I dessa fall tror jag att man bör räkna med att den neutrala
a/r-subjunktionen skjuts in pleonastiskt mellan FinTP och FinMP, och att om-subjunktionen är den
som bestämmer satstypen.
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Jag har här valt att inte använda samma typ av inledande fras i huvudsatser och
bisatser med satsbas, utan förutsätter två olika: ForceP och XP. Man kan dis-
kutera huruvida detta är rimligt. Det kunde varit elegantare att arbeta med
samma fras för satsbaser oavsett om de förekommer i bisats eller huvudsats.

(Denna fras hade i så fall inte kunnat etablera en mening, såsom ForceP förut-
satts göra här.) Man kan också diskutera om det är någon skillnad på x-led som
satsbaser och på andra satsbaser och om detta motiverar en fördelning på
ForceP och XP. En komplikation är att kvesitiva satsbaser (som är x-led med
wh-form) också förekommer i huvudsatser (nämligen kvesitiva frågor). Finns
det då anledning att tänka sig både en XP och en ForceP i sådana satser?

Jag tar inte ställning till dessa problem här. För mitt egentliga syfte i detta
arbete, att analysera som-satserna, är modellen i (21) tillräcklig. Vad jag ovan
sagt om huvudsatser och bisatser utan satsbas är främst avsett som en illustra-
tion av modellen i stort.

9.2 Analysen
9.2.1 Inledning
De olika som-satstyperna har i kapitel 3 indelats i fyra olika grupper, efter sub-
junktionen som:s status i subjektssatser och icke-subjektssatser, jfr avsn. 3.3.
Denna indelning grundar sig på som-satserna i svenskan och är utgångspunk-
ten för den jämförelse med de övriga skandinaviska språken, isländskan och
engelskan som görs i kapitel 4. Indelningen av som-satserna i satstypsgrupper
sammanfattades i tabell 4:1, här upprepad som tabell 9:1. Jämförelsen mellan
de olika språken sammanfattades i tabell 4:2, här upprepad som tabell 9:2.

I tabell 9:2 står svenskan som representant för de skandinaviska språken,
vilka främst utmärker sig genom obligatoriskt bruk av som i svenskan och
norskan resp. der i danskan efter synlig satsbas i subjektssatser i satstypsgrupp
3.1 de övriga språken används ingen motsvarande partikel i dessa som-satser.

Variationen inom den skandinaviska familjen framgår däremot inte i tabell
9:2. I min analys fäster jag emellertid ett inte oväsentligt avseende vid just
danskans bruk av der i olika som-satser. Som beskrivs i kapitel 4 använder
danskan normalt inte som i som-satser annat än i vanliga som-relativer och då
i begränsad utsträckning. I subjektsrelativer är det vanligt att inleda med parti-
keln der i stället för som. I andra som-satser, t.ex. utbrytningssatser och kve-
sitiva bisatser, används inte som, utan endast der, och då bara i subjektsvarian-
terna. I motsvarande icke-subjektssatser används ingen subjunktion eller i ut-
brytningssatser eventuellt at.

I kapitel 4 tar jag också upp talspråkligt och dialektalt bruk av flera partiklar
i relativsatser. I danskt standardspråk används i subjektsrelativer antingen som
eller der, jfr (22a-b). I talspråk är en kombination som den i (22c) dock inte
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Tabell 9:1. Som-satserna indelade i fyra grupper med hänsyn till subjunktio-
nens status i subjektssatser och icke-subjektssatser. I satstypsgrupp
1-2 är satsbasen osynlig, i satstypsgrupp 3-4 är satsbasen synlig.

Satstyps-
grupp

Satsbas Som:s status Ex. på satstyp(er) som tillhör gruppen

1 osynlig obl./obl. icke-restriktiva som-relativer
2 osynlig obl./fak. restriktiva som-relativer, utbrytningssatser
3 synlig obl./subfak. kvesitiva bisatser, adverbinledda bisatser
4 synlig ogr./ogr. v//&e«-relativer, appositionella relativsatser

Tabell 9:2. Subjunktionsbruket i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
av som-satser i satstypsgrupperna 1-4 i svenska, isländska och
engelska.

Satstyps-
grupp

Satsbas Subjunktionsbruk i subjektsvarianter och icke-subjektsvarianter
svenska isländska engelska

1 osynlig som som sem sem - -

2 osynlig som (som) sem sem that (that)
3 synlig som ((som)) 0 0 0 0
4 synlig 0 0 - - 0 0

Markering med 0 innebär att satstypen ifråga inte har subjunktion. Markering med streck (-)
avser att språket ifråga saknar som-satstyper inom gruppen; isländskan använder sig inte av rela-
tiva pronomen och har därför inga representanter för satser i grupp 4, engelskan har inga icke-
restriktiva relativsatser med osynlig satsbas.

ovanlig. Och i olika dialekter förekommer även s.k. pleonastiskt at, som kan
infogas före der eller mellan som och der, jfr (22d-e). Intressant nog är det där-
emot inte möjligt att ha kombinationen som at, utan der, se (22f). (Exemplen
bygger på Hansen 1983.) Partikeln der används i danskan, förutom i som-
satser, som formellt subjekt i existentialkonstruktioner. Jag betraktar der som
ett slags formellt subjekt även i som-satserna, som medger, fastän det inte är
nödvändigt vid utsatt som, att subjektspositionen innehåller ett synligt led även
i de fall satsbasen är subjekt i argumentell mening. Bruk av pleonastiskt at är
möjligt även i icke-subjektsrelativer; (23a-d) är direkta motsvarigheter till
(22b-e).

(22) a. den fyr som trafhende
b. den fyr der trafhende
c. den fyr som der trafhende
d. den fyr at der trafhende
e. den fyr som at der trafhende
f. den fyr som (*at) trafhende

(23) a. den fyr hun traf
b. den fyr som hun traf
c. den fyr at hun traf
d. den fyr som at hun traf



278

De maximalt utfyllda konstruktionerna i (22e) och (23d) kan användas som ut-
gångspunkt för en analys av som-satserna genom att som och at och det for-
mella alternativt det vanliga subjektet kan inta var sin position i C-domänen,
se (24a-b).

(24) XP FinMP FinTP Resten av satsen

Ops
Opi

som

■som

[d]
[d]

at

at

der
hum

ts trafhende
ts traf tj

Den primära funktionen hos der är alltså enligt min bedömning funktionen som
formellt subjekt. Den primära funktionen hos subjunktionen at är, liksom i
andra bisatstyper, att identifiera satstypsoperatorn i FinMP. Subjunktionen som
däremot uppfattar jag primärt som markör av osynlig satsbas, dvs. som ett ele-
ment som kan identifiera existensen av satsbasen i XP. Detta drag hos som är
också logiskt med tanke på att partikeln övertagits från de strukturellt lika, sats-
basinledda, komparativa bisatserna.

Men dessa primära funktioner är naturligtvis bara en start på analysen. En
rad frågor inställer sig genast: Hur kommer det sig att det normalt förekommer
endast en inledande partikel i t.ex. relativsatser: som i svenskan och norskan,
sem i isländskan, antingen som eller der i danskan och that i engelskan? Och
varför kan engelskan använda that, motsvarigheten till ätit), när de nordiska
språken har som/sem! Hur kommer det sig att man i de skandinaviska språken
kan utelämna som i icke-subjektssats i restriktiva relativer men inte i icke-
restriktiva? Varför råder inte samma asymmetri i isländskan som i de skandi-
naviska språken och engelskan mellan subjektssatser och icke-subjektssatser i
satstypsgrupp 2? Och varför måste engelskan ha synlig satsbas i icke-restrik-
tiva relativsatser? Vad har satsbasmarkören som för funktion i som-satser i

satstypsgrupp 3 med synlig satsbas? Osv.

9.2.2 Hur identifieras en osynlig satsbas?
Med utgångspunkten att som/sem i första hand är en markör av osynliga sats-
baser är det rimligt att göra en grundläggande indelning av som-satserna i så-
dana med osynlig satsbas och sådana med synlig. Endast i den förra kategorin
kan det finnas anledning att utnyttja som/sem i denna dess primära funktion.
Varför det också kan finnas anledning att utnyttja som i en del som-satser med
synlig satsbas återkommer jag till i avsnitt 9.2.4.

Analysen av de som-satser som har osynlig satsbas utgår ifrån hypotesen att
en osynlig satsbas måste identifieras formellt i den meningen att dess position
och existens på ett eller annat sätt måste kunna tolkas. Tills vidare begränsar
jag perspektivet till denna primära aspekt av satsbasens identifikation. Andra
sidor av identifikationen är hur satsbasens kategoritillhörighet ska tolkas - det
bör framgå om satsbasen är nominal, adverbiell eller adjektivisk - och hur den
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eventuellt får ett semantiskt och referentiellt innehåll. Dessa aspekter återkom-
mer jag till i avsn. 9.2.6.

Utifrån förutsättningen att det föreligger ett formellt krav på att identifiera
en osynlig satsbas position och existens, så talar mycket för att behovet av sats-
basmarkören som/sem kan förknippas med detta krav i satstyper med obligato-
riskt som i både subjektssatser och icke-subjektssatser. Vi kan då konstatera att
i isländskan är sem obligatoriskt i alla som-satser med osynlig satsbas och att
som (i danskan som alternativ till der i subjektssatser, se vidare nedan) är ob-
ligatoriskt i de skandinaviska språkens icke-restriktiva som-relativer, jfr tabell
9:2. Däremot klarar sig icke-subjektsvarianter av som-satser i satstypsgrupp 2
utan som i de skandinaviska språken. Och samtidigt kan vi konstatera att eng-
elskan, som saknar en satsbasmarkör av som-typ, ändå tillåter osynlig satsbas
i restriktiva relativsatser och utbrytningssatser, men inte i icke-restriktiva rela-
tivsatser.

Min slutsats av dessa iakttagelser är att man i de skandinaviska språken och
i engelskan kan identifiera satsbasen i som-satser i grupp 2 utan hjälp av en sär-
skild satsbasmarkör, medan detta inte är möjligt i icke-restriktiva relativsatser.
Att det skulle finnas någonting i bisatserna som kan förklara denna skillnad
mellan satstyperna har jag inte kunnat finna; bortsett från subjunktionens status
uppfattar jag den icke-restriktiva relativsatsen, den restriktiva relativsatsen
resp. utbrytningsbisatsen i (25a-c) som identiska. Jag menar att skillnaden i
stället bör ligga i själva satsfogningen; i vissa som-satser kan matrissatsen er-

bjuda en kontext som möjliggör vad jag kallar bisatsextern identifikation av
(osynlig) satsbas. I icke-restriktiva relativsatser medges inte sådan bisatsextern
identifikation, och i dessa satser måste man då förlita sig på en bisatsintern
identifikation av satsbasen, dvs. utnyttja som.

(25) a. Den var bra, Kalles bok, som jag läste igår.
b. Den var bra, den bok {som) jag läste igår.
c. Det var Kalles bok (som) jag läste igår.

I engelskan, där man inte har någon satsbasmarkör, måste man i motsvarande
fall utnyttja synlig satsbas, dvs. ett relativpronomen: who eller which. För is-
ländskan, där sem aldrig kan undvaras efter osynlig satsbas, är det rimligt att
utgå ifrån att språket över huvud taget inte medger bisatsextern identifikation.

Vad jag hittills inte har tagit hänsyn till är danskans dcr-relativer. Danskan
kan emellertid ha det formella subjektet der som enda synliga element i C-
domänen i nästan alla subjektsvarianter av som-satser med osynlig satsbas. Ett
exempel är den restriktiva relativsatsen i (22b), men intressant nog fungerar
både som och der som inledare även i (de flesta) icke-restriktiva relativsatser,
jfr (26a-b).
(26) a. I går så jeg en udsendelse med Chomsky som er grammatiker.

b. I går så jeg en udsendelse med Chomsky der er grammatiker.

Min slutsats är att även der kan användas för att identifiera en satsbas i XP.

Men medan som fungerar som en direkt markör i samma funktionella fras som
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den osynliga satsbasen, så sker identifikationen med hjälp av der indirekt och
fungerar genom att det formella subjektet signalerar att det argumentella sub-
jektet finns någon annanstans; i som-satser är då XP enda möjligheten.

Man kan nu fråga sig dels hur den bisatsexterna identifikationen av osynlig
satsbas fungerar, dels varför bisatsextem identifikation inte alls tycks före-
komma i isländskan. Tyvärr får jag erkänna att jag inte har något svar på den
senare frågan. Det är emellertid ett faktum att isländskan, till skillnad från de
skandinaviska språken, inte kan ha omarkerad osynlig satsbas i några som-sat-
ser. Värt att notera är också att denna skillnad mellan de nordiska språken kan
följas bakåt i tiden så långt vi över huvud taget kan studera dem i skriftliga be-
lägg (Lindblad 1943).7

Vad man ska svara på frågorna hur den bisatsexterna identifikationen fun-
gerar - eller varför den inte fungerar i relativ satsfogning med icke-restriktiva
bisatser - är heller inte självklart. I avsn. 9.2.5, där jag bl.a. tar upp relativ sats-
fogning, diskuterar jag vidare om detta.

9.2.3 Hur blir en som-sats deklarativ eller kvesitiv?

Liksom huvudsatser och bisatser utan satsbas måste som-satser vara satstyps-
markerade. I som-satser med synlig satsbas förstås satstypen på samma sätt
som i huvudsatser. Ett subjektsspår i FinMP har samma egenskaper som sin an-
tecedent, och en osynlig operator i samma position kan tolkas utifrån satsba-
sens form. Den senare kontextuella tolkningen tillämpas t.ex. beträffande
icke-subjektsvarianter av kvesitiva bisatser som i (27), jfr analysen i (28).

(27) Gissa vem hon har bjudit på festen]

(28) XP FinMP FinTP Resten av satsen

vemx "| ^[wh] J hons j ts har bjudit t( ...

Om satsbasen däremot är osynlig utgör den inte ensam en tillräcklig kontext
för tolkning av satstyp. I som-satser med osynlig satsbas krävs därför medver-
kan av något synligt led i C-domänen. Det räcker med ett sådant led, t.ex. en

subjunktion av att-typ eller som/sem. I engelskan används ju that i t.ex. restrik-
tiva relativsatser med osynlig satsbas. Subjunktionen är obligatorisk i subjekts-
satser, men fakultativ i icke-subjektssatser. Möjligheten att utelämna that när
satsbasen inte är subjekt beror enligt min analys på att subjektet i dessa fall kan
flytta upp i FinMP som synlig satstypsoperator. (Motsvarande operation är ju
inte möjlig i subjektssatser.) Bisatserna med resp. utan subjunktion i (29a-b)
kan därmed analyseras som i (30a-b) - jfr analysen ovan i (20a-b) av bisat-
sema i (19a-b).
7 Särskilt i centralsvenska dialekter var utelämning av relativpartikel (det fanns fler än som) rätt
vanlig. Det var också möjligt att utelämna relativpartikel även i subjektssatser. I hur hög grad
denna möjlighet hänger samman med den s.k. kilkonstruktionen är oklart. (Jfr Stroh-Wollin 1997.)



281

(29) a. I met a person that she had invited to the party.
b. I met a person she had invited to the party.

XP FinMP FinTP Resten av satsen

Op, | [d] j
— that shes ts had invited t,...

Opi 1 shes ts ts had invited t, ...

Jag tänker mig att det fakultativa som i motsvarande icke-subjektssatser i de
skandinaviska språken kan förklaras på ett likartat sätt. En skillnad är naturligt-
vis att som inte såsom that är en direkt markör av satstypsoperatorn, utan sna-
rare får anses tillsammans med den satsbas den markerar utgöra en fungerande
tolkningskontext på samma sätt som en synlig satsbas. Vid utelämnat som där-
emot används subjektet som synlig satstypsoperator precis som vid utelämnat
that i engelskan.

Om detta är en riktig analys kan de respektive subjunktionernas fakultativi-
tet förklaras därigenom att det föreligger två olika strategier att reglera sats-
typsmarkeringen i satsen, antingen insättning av subjunktion eller framflytt-
ning av subjekt. Det är alltså i båda fallen fråga om någon form av operation,
vilka båda kan förutsättas »kosta» något. Den utsatta fakultativa subjunktionen
bör därför inte uppfattas som pleonastisk utan som ett val av strategi.

9.2.4 X-framflyttning av subjekt i som-satser
Som jag framhållit bl.a. inledningsvis i detta avsnitt utmärker sig de skandina-
viska språken gentemot isländskan och engelskan genom att obligatoriskt
kräva som resp. der efter synlig subjektssatsbas i som-satser i satstypsgrupp 3,
t.ex. kvesitiva bisatser, jfr tabell 9:2 och det svenska, danska, isländska och
engelska exemplet i (31 a-d).
(31) a. Gissa vem som kommer på middag.

b. Gaet hvem der kommer til middag.
c. Gettu hver kemur i kvöldmat.
d. Guess who is coming to dinner.

Bruket av som och der kan i dessa satser inte förklaras vare sig med behovet
att synliggöra satsbasen - den är redan synlig - eller behovet att tolka en osyn-

lig satstypsoperator - satstypsoperatorn tolkas utan problem i enlighet med for-
men hos den synliga satsbasen. Och i de flesta språk behövs inte heller några
särskilda partiklar i bisatser med synlig satsbas. Det är alltså de skandinaviska
språken som här utgör det markerade fallet, inte engelskan och isländskan.

De skandinaviska språken utmärker sig också, tror jag, genom att kräva av
ett x-subjekt att det flyttar via finitfraserna upp i XP. Det tycks däremot som
om x-subjekt i andra språk än de skandinaviska, t.ex. engelskan och is-
ländskan, utan vidare kan flytta direkt från satsledsfältet till satsbaspositionen
i bisatser; de behöver åtminstone inte mellanlanda i FinMP. Engelskans bruk av
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that i restriktiva relativsatser och utbrytningssatser betyder ju, enligt analysen
ovan, att specificerarpositionen i FinMP fylls med en deklarativ satstypsopera-
tor, jfr (30a), och därmed är den positionen upptagen och kan inte användas av

subjektet för mellanlandning. Samma slutsats kan dras beträffande isländskan
som tillåter pleonastiskt aÖ efter sem i t.ex. relativsatser, jfr bisatserna i (32a-
b) och analysen i (33a-b).
(32) a. the book that is on the table

b. bökin sem (aÖ) liggur ä bordinu

XP FinMP FinTP Resten av satsen

Ops [d] -*-j— that (tS) ts is on the table
Ops sem [d] +\- ad (ts) ts liggur ä bordinu

I (33a-b) har ett eventuellt subjektsspår markerats inom parentes i FinTP. Det
är oklart om ett x-subjekt som inte mellanlandar i FinMP har anledning att gå
via den lägre finitfrasen. Däremot finns det ingen anledning att tro att inte van-
liga subjekt (med d-form) tar sig upp i finitfraserna, jfr t.ex. (30a-b) ovan.

Relativsatserna i (32a-b) kan nu jämföras med de alternativ som råder i den
danska relativa satsfogningen i subjektssatser enligt (22a-f). I (34a) nedan
upprepas den ogrammatiska varianten i (22f), i (34b-d) tre av de övriga, gram-
matiska, varianterna. Man kan här se att den bisatsinledning som är ogramma-
tisk i danskan överensstämmer helt med inledningen av den (möjliga) is-
ländska relativsatsen i (32b). Av detta har jag dragit slutsatsen att subjektet i
danska som-relativer, se (34b), trots allt måste passera finitfraserna på väg till
XP. Det är den analysen som ges i (35a). Konstruktionen i (34a) blir ogramma-
tisk, därför att ett at efter som blockerar en landning i FinMP. I danskans der-re-
lativer, se (34c), utnyttjas en alternativ strategi för framflyttning av x-subjekt.
Här tilllåts direktflyttning, men bara under förutsättning att ett formellt subjekt
tar subjektets roll i finitfraserna. Insättning av at före der, se (34d), gör ingen
skillnad i detta avseende, jfr analyserna i (35b-c).

(34) a. den fyr som (*at) trafhende
b. den fyr som trafhende
c. den fyr der trafhende
d. den fyr at der trafhende

XP FinMP FinTP Resten av satsen

Ops som ts ts ts som trafhende
Ops derh tfs ts som trafhende
Ops [d] - — at der ts som trafhende

På grund av den övergripande strukturella likheten i de skandinaviska språken,
menar jag, om än utan direkt empiriskt stöd, att det är rimligt att utgå ifrån att
subjektsrelativer även i svenskan och norskan kräver steg-för-steg-flyttning
liksom danskans som-inledda motsvarigheter, jfr (35a). Det är naturligtvis
också rimligt att samma krav gäller inte bara i relativsatser utan i som-satser



283

över huvud taget. De skandinaviska språken skulle alltså, om dessa tankar
stämmer, avvika gentemot andra språk genom att inte tillåta ovillkorad direkt-
framflyttning av x-subjekt i som-satser.

Man kan nu fråga sig dels varför det råder striktare krav i de skandinaviska
språken än i andra språk när det gäller att göra ett x-subjekt till satsbas, dels om
det föreligger något samband mellan dessa krav och behovet i de skandina-
viska språken av som resp. der efter synliga satsbaser, som i (3 la-b) ovan. Sva-
ret på den första frågan är oklart. Kravet på en obruten kedja av subjektsspår
alternativt en synlig »bro», dvs. ett formellt subjekt, mellan XP och subjekts-
positionen i satsdelsfältet antyder att identifikationen av själva »subjektska-
pet» av någon anledning är ovanligt känslig i de skandinaviska språken. Jag är
dock osäker på hur detta ska tolkas.

Kanske blir därmed en vidare diskussion om ett eventuellt samband med

bruket av som och der i de skandinaviska språken lite spekulativ, men jag tror
inte att den är meningslös. Låt mig helt enkelt utgå ifrån, som ett faktum, att de
skandinaviska språken kräver särskilda strategier vid framflyttning av x-sub-
jekt i som-satser, antingen steg-för-steg-flyttning eller insättning av formellt
subjekt i FinTP. Låt mig också föreslå att ett subjekt inte utan vidare tillåts flytta
ut ur finitdomänen till en satsbasposition i dessa språk; är det fråga om en hu-
vudsats krävs att subjektet och det finita verbet först stått i en kritisk spec-hu-
vudrelation i någon av finitfraserna. I bisatser är detta inte nödvändigt, men vi-
dareflyttning av subjektet till XP kräver då att något element i satsen klart sig-
nalerar att den inte är en huvudsats. Detta element är subjunktionen som.

Poängen med som efter ett synligt x-subjekt som i (36a) får därigenom en

förklaring. Subjunktionen utnyttjas i detta fall enbart som bisatsmarkör, för att
legitimera Hytten av subjektet ut ur finitdomänen. I en motsvarande icke-sub-
jektssats, som (36b), har subjunktionen inte ens denna funktion; här kvarstår ju
subjektet i FinTP. Det jag här kallat för subfakultativt som kan alltså beskrivas
som syntaktiskt pleonastiskt; det behövs inte av formellt grammatiska skäl, vil-
ket inte hindrar att det i vissa fall kan ha kommunikativa fördelar.

(36) a. Gissa vem som kommer på middag\
b. Gissa vem ((som)) hon har bjudit på middag\

Naturligtvis inställer sig här också frågan varför pronomeninledda relativsatser
inte tillåter ett efterföljande som, trots att dessa satser i övrigt liknar t.ex. kve-
sitiva bisatser. Ett utsatt som efter relativpronomenet i (37a) leder till en

ogrammatisk konstruktion, medan som är obligatoriskt i den snarlika bisatsen
i (37b).

(37) a. Läkaren undersökte de barn vilka (*som) drabbats av influensan.
b. Läkaren efterhörde vilka (barn) som/(*0) drabbats av influensan.

Min förklaring av denna skillnad mellan satser i satstypsgrupp 3 respektive 4
är att relativa pronomen, till skillnad från interrogativa pronomen, själva bär ett
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särdrag som uttrycker underordning och inte kan kombineras med ytterligare
ett element, t.ex. en subjunktion, som uttrycker samma drag - åtminstone inte
i samma fras. Att relativpronomenet vilken kan särskiljas som ett annat ord än
det interrogativa vilken märks därigenom att det förra används självständigt,
medan det senare i princip är attributivt, även om huvudordet kan underförstås,
jfr (37b).

9.2.5 Satsfogning i utbrytningar och relativkomplex
Som jag framhöll ovan (i avsn. 9.2.2) utgår jag ifrån att subjunktionens skif-
tände status (i icke-subjektssatser) i som-satser med osynlig satsbas inte kan
förklaras utifrån en bisatsintern analys utan hänger samman med skillnader i
själva satsfogningen. Satsbasen i den icke-restriktiva relativsatsen i (38a) kan
inte, tänkte jag mig, identifieras externt utan förutsätter ett obligatoriskt som,
medan extern identifikation av satsbasen och utelämning av som är möjlig i
restriktiva relativsatser som (38b) och utbrytningssatser som (38c).

(38) a. Den var bra, Kalles bok, som jag läste igår.
b. Den var bra, den bok (som) jag läste igår.
c. Det var Kalles bok (som) jag läste igår.

Man kan här notera att korrelaten i a- och b-exemplen bara låter sig förenas
med icke-restriktiva resp. restriktiva bisatser; frasen Kalles bok uttrycker på
egen hand relativkomplexets självständigt avgränsade referens, medan bi-
satsen efter den bok dels medverkar i avgränsningen av relativkomplexets
referens, dels är nödvändig på så sätt att korrelatet utan bisats vore en ogram-
matisk konstruktion. Man kan också notera att det fokuserade ledet i en utbryt-
ning liksom korrelatet före en icke-restriktiv relativsats har självständigt av-

gränsad referens, trots att subjunktionen alltså har olika status i de respektive
bisatserna.

Hur olikheten i satsfogningen mellan relativkomplex i det restriktiva och det
icke-restriktiva fallet ska tolkas är med denna jämförelse inte självklart. Jag
ska återkomma till detta problem sedan jag först förklarat hur jag ser på sats-
fogningen i utbrytningar. Jag menar nämligen att subjunktionens olika status
trots den ytliga likheten i övrigt mellan relativkomplexet i (38a) och utbryt-
ningsled + bisats i (38c) bör vittna om en abstrakt strukturell skillnad.

En sådan misstanke finner stöd också vid jämförelser mellan negerade mot-
svårigheter till exemplen i (38a) och (38c), se (39a-b).
(39) a. Den var inte bra, Kalles bok, som jag läste igår.

b. Det var inte Kalles bok (som) jag läste igår.

Av den negerade utbrytningen i (39b) kan man se att bisatsen i en utbrytning
faktiskt inte syftar på utbrytningsledet; talaren presupponerar att hon eller han
läste något igår (ev. en bok), dock inte Kalles bok. Bisatsen syftar alltså inte på
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Kalles bok. Vidare refererar talaren faktiskt inte till en »Kalles bok som jag
läste igår», vilket innebär att sekvensen Kalles bok som jag läste igår inte kan
beskrivas som en sammanhållen nominalfras. Med det negerade exemplet i
(39a) kan man däremot säga att talaren menar att hon eller han läste Kalles bok
i går. Man kan också förutsätta att det finns en referent »Kalles bok som jag
läste igår» och därmed att sekvensen Kalles bok som jag läste igår i det här fal-
let utgör en sammanhållen nominalfras.

Vid vanlig relativ satsfogning, som t.ex. i (39a), har man ett korrelat och en
relativsats som tillsammans bildar ett relativkomplex. Utbrytningsledet där-
emot bör, menar jag i konsekvens med resonemanget ovan, inte vara ett korre-
lat till bisatsen i utbrytningskonstruktionen. Jag har i stället föreslagit en ab-
strakt struktur som innebär att vi kan urskilja ett »utbrytningskomplex» som ut-
trycker en identitetspredikation mellan utbrytningsledet och ett relativkomplex
bestående av ett osynligt korrelat och en restriktiv relativsats, se (40). Identite-
ten mellan utbrytningsledet och relativkomplexet kan i en fullständig sats både
bejakas som i (38c) och förnekas som i (39b). Den kan naturligtvis också ef-
terfrågas (Var det Kalles bok som ...?).

(40) Utbrytnings-

Med denna analys är utbrytningssatsen således en restriktiv relativsats och sub-
junktionens fakultativa status i icke-subjektsvarianter är därmed i viss mening
fullt regelrätt. Vanliga som-inledda relativsatser har dock normalt nominal
satsbas, medan satsbasen i en utbrytningssats kan vara såväl nominal som ad-
verbiell eller adjektivisk. Denna skillnad mellan som-relativer och utbrytnings-
satser återkommer jag till i nästa avsnitt.

Här ska jag i stället återvända till frågan hur man ska förklara subjunktionens
olika status i vanliga restriktiva och icke-restriktiva som-relativer med nominal
satsbas. Har man t.ex. anledning att räkna med strukturella skillnader i relativ-
komplex med restriktiva respektive icke-restriktiva bisatser? I Platzack 2000
föreslås en sådan förklaring. Platzack föreslår sammanlagt tre olika varianter
för relativ satsfogning: var sin normalvariant för relativkomplex med restrik-
tiva och icke-restriktiva bisatser samt en variant som utnyttjas i de fall en
restriktiv relativsats står i extraposition. Min slutsats är dock att den klara funk-
tionella uppdelning på olika typer av satsfogningar som författaren räknar med
inte håller. Själv har jag med utgångspunkt i Platzacks olika förslag kommit
fram till att man, när det gäller vanliga som-relativer, bör räkna med två slag

komplex

Relativ-

komplexningsled

Korrelat Relativsats

(osynligt)
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av satsfogning i relativkomplex. Den ena av dessa kan emellertid, enligt min
bedömning, användas både i det restriktiva och i det icke-restriktiva fallet.

Jag har kallat de båda varianterna för a-struktur och b-struktur, jfr (41). Den
förra överensstämmer med Platzacks variant för relativ satsfogning med
restriktiva relativsatser, och även jag reserverar denna variant för det restrik-
tiva fallet; jfr (38b): den bok som .... Här står bisatsen (XP) som komplement
till det substantiviska huvudordet i korrelatet, och tillsammans utgör huvudord
och bisats en NP som är komplement i den DP som utgör hela relativkom-
plexet. Den senare, b-typen, är en lätt modifikation av Platzacks variant för re-
lativ satsfogning med icke-restriktiva relativsatser. Enligt min analys används
denna variant alltid i det icke-restriktiva fallet, jfr (38a): Kalles bok som ...,

men kan också användas för många, dock inte alla, relativkomplex med restrik-
tiva bisatser. I detta fall utgör korrelatet en egen DP som står i specificeraren
till den DP som uttrycker hela relativkomplexet.

(41) a-struktur
DP

^
D NP

N""

den bok Opi som ... t; Kalles bok [ö] Op, som ... tj

I a-strukturen checkas D i relativkomplexet på vanligt sätt, jfr (7) ovan. Jag kal-
lar detta lexikal checkning. I b-strukturen däremot checkas det relevanta sär-
draget, i min analys, med hjälp av korrelatet i specificeraren i samma fras (jfr
resonemanget ovan om alternativ checkning med subjekt eller finit verb i
FinMP i engelskan). Detta kallar jag spec-huvudcheckning. Som hypotes byg-
ger spec-huvudcheckning på att ett särdrag som föreligger i determineraren i
en nominalfras (en DP) är ett drag hos nominalfrasen i dess helhet. Därigenom
kan en DP med lexikal determinerare användas som D-checkare i en överord-

nad DP. Jag har i b-strukturen i (41) ovan satt ut ett osynligt särdrag [6] i rela-
tivkomplexets D-position för att markera checkningen. Detta ö-drag tolkas
alltså genom korrelatet och dess determinerare (i det här fallet possessivattri-
butet Kalles).

Av a- och b-strukturen är det bara den senare som kan tänkas fungera då kor-
relät och relativsats står skilda åt, (42) är ett exempel på detta. I b-strukturen
utgör korrelatet en egen sammanhållen fras, vilket möjliggör för korrelatet att
ensamt flytta till en högre position i satsen och lämna bisatsen »strandad».
Samma procedur kan inte gälla för a-strukturen där korrelatet inte utgör en
sammanhållen fras. Ett alternativ till b-strukturen, det alternativ som Platzack
(2000) förordar för extraponerade restriktiva relativsatser som (42), vore att
korrelat och bisats redan från början genereras som två olika fraser, korrelatet

b-struktur
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i argumentpositionen och bisatsen i extraposition. Låt oss kalla denna variant
dubbelfraskonstruktion.

(42) Hon visste inte vart den lilla fågel hade tagit vägen som brukade sjunga så vack-
ert på morgnarna.

Enligt min analys är det både möjligt och (troligen) nödvändigt att utgå ifrån
en b-struktur i (42). Jag menar alltså att b-strukturen kan användas också för
vissa relativkomplex med restriktiva bisatser och i de fall en restriktiv relativ-
sats står extraponerad är detta enda möjligheten. Jag ska strax återkomma till
detta. Man kan emellertid inte avvara a-strukturen. Den är nämligen enda möj-
ligheten då korrelatet till en restriktiv relativsats innehåller pronomenet enda
eller ett adjektiv eller pronomen i superlativ, se (43a). Svårigheten att ha bisat-
sen i extraposition i dessa fall, jfr (43b), stöder slutsatsen att relativkomplexet
då måste ha a-struktur.

(43) a. Hon var den enda/första flicka (som) han någonsin hade kysst.
b. *Han undrade var den första flicka fanns nu som han någonsin hade kysst.

Att man bör räkna med en a-struktur framgår av det faktum att bruket av ad-
verbet någonsin, se (43a), måste legitimeras av ett ord som utlöser s.k. polaritet
i bisatsen. Förutsättningen är att det polaritetsutlösande elementet, här: enda
alt. första, c-kommenderar bisatsen (den närmsta noden ovanför enda/första
måste dominera även bisatsen (XP), jfr avsn. 9.1.1), vilket det gör i en a-struk-
tur, se (44a), men inte i en b-struktur, se (44b). (De framförställda attributen i
korrelatet förutsätts stå i en fras mellan DP och NP.)

(44) a.
D'

den

Det är även av semantiska skäl rimligt att exempel som (43a) har a-struktur.
Här utgör det substantiviska huvudordet och bisatsen en primär enhet (NP),
vars referens sekundärt inskränks av superlativen. Om ett framförställt attribut
inte har restriktiv utan endast deskriptiv funktion behöver man däremot inte
tänka sig en a-struktur, vilket bekräftas av exemplet i (42) ovan. Denna seman-
tiska skillnad mellan relativa satsfogningar som tillåter resp. inte tillåter extra-
ponerade bisatser tyder alltså på att relativkomplexets semantik reflekteras i
dess struktur.8 Ett sådant samband mellan semantik och struktur gör det också
mindre sannolikt att a-strukturen skulle kunna fungera i det icke-restriktiva fal-
let.

81 Svenska Akademiens grammatik är man skeptisk till ett sådant samband. (SAG 4:505 Anm.)
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Att jag till skillnad från Platzack (2000) menar att b-strukturen inte ska re-
serveras för relativkomplex med icke-restriktiva bisatser, utan är möjlig även i
det restriktiva fallet beror på exempel som (45). Här är det determineraren
(varje) i korrelatet som utlöser polaritet och legitimerar bruk av någonsin i bi-
satsen, något som fungerar trots att bisatsen står extraponerad. Jag menar att
detta är möjligt därför att korrelatet och bisatsen genererats i en b-struktur med
spec-huvudcheckning, där det polaritetsutlösande draget överförs med ö (eller
som ett särskilt värde på 6) till D, som c-kommenderar bisatsen. Därefter kan
korrelatet flytta till en högre position och lämna bisatsen strandad.
(45) ... vilket varje flicka vet som någonsin satt sin fot i Paris.

Man kan för övrigt tänka sig att en som-relativ med osynlig nominal satsbas
alltid måste genereras i en position som c-kommenderas av D. Detta gäller i
både a- och b-strukturen, men inte i dubbelfraskonstruktionen. Ett skäl skulle
kunna vara att satsbasen måste hämta ett ö-drag hos korrelatet och att detta för-
utsätter att bisatsen c-kommenderas av relativkomplexets ö-checkade D. I så
fall skulle också det obligatoriska bruket av synlig satsbas, som har eget
ö-drag, i appositionella relativsatser, se (46a), vara helt logiskt. Sådana relativ-
satser knyter ju inte an till någon DP och kan följaktligen inte låna ett ö från
den överordnade strukturen. Frågan är då bara hur man ska se på att isländskan
tillåter osynlig satsbas i appositionella relativsatser, se (46b).

(46) a. Hon svarade uppriktigt under intervjun, vilket senare låg henne i fatet.
b. Hun svaraÖi heiÖarlega i viötalinu, sem kom henni i koll slåar.

Skillnaden mellan svenskan och isländskan kan, menar jag, bero på att is-
ländskan till skillnad från t.ex. svenskan inte kräver öppen ö-checkning, något
som för övrigt tar sig uttryck i avsaknad av framförställda artiklar i isländskan.
En följdslutsats blir då att man, om hypotesen för övrigt stämmer, kanske har
mindre anledning att räkna ut dubbelfraskonstruktionen för isländskans del än
för svenskans (och de övriga skandinaviska språkens).9

Den grundläggande slutsatsen beträffande den relativa satsfogningen är
alltså att både a- och b-strukturen i (41) utnyttjas i relativkomplex med vanliga
som-relativer; a-strukturen låter sig bara utnyttjas för relativkomplex med
restriktiva bisatser, medan b-strukturen utnyttjas både för relativkomplex med
icke-restriktiva bisatser och för en del relativkomplex med restriktiva bisatser.
Det är däremot osäkert om en relativsats med osynlig nominal satsbas kan
genereras i en s.k. dubbelfraskonstruktion i ett språk med öppen ö-checkning,
t.ex. svenska. Som jag ser det kan dubbelfraskonstruktionen dock fungera om

9 Detta har också ett visst stöd i möjligheten att knyta extraponerade relativsatser till ett pleonas-
tiskt demonstrativt pronomen som fungerar som extra korrelat. Samma typ av konstruktion är inte
ovanlig i tidiga svenska texter, jfr kap. 8, ex. (20)—(21), men försvinner senare - kanske i takt med
att språket utvecklar ett modernt artikelbruk.
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relativsatsen har synlig satsbas, och kanske också i vid osynlig satsbas i språk
utan öppen ö-checkning, t.ex. isländska.

Ett problem i detta sammanhang är emellertid att jag inte kunnat finna någon
strukturell förklaring till subjunktionens olika status i restriktiva och icke-
restriktiva relativsatser, eftersom b-strukturen tycks kunna utnyttjas i båda fal-
len. Jag har till den ändan i stället tagit fasta på att korrelat som föregår icke-
restriktiva relativsatser ofta skiljer sig inte bara semantiskt utan även till for-
men från korrelat som föregår restriktiva relativsatser. Utifrån denna iakt-
tagelse har jag framkastat en hypotes att 6-draget i en b-struktur kan anta olika
värden och att det värde som gäller i det icke-restriktiva fallet inte låter sig för-
enas med extern identifikation av satsbas och därmed utelämning av som.

Om relativsatsen är icke-restriktiv utpekar korrelatet självständigt en speci-
fik referent(mängd), som med nödvändighet överensstämmer med hela relativ-
komplexets referens. Sådan självständig referens har (normalt) korrelat som
inleds med pronomenet denna eller ett possessivattribut eller utgörs av ett
egennamn. Sådana korrelat ger, tänker jag mig, ett [ö+] i D, se (47a). När rela-
tivsatsen är restriktiv framgår relativkomplexets referens av korrelat och bisats
tillsammans. Om korrelatet inleds med pronomenet/artikeln den och har hu-
vudordet i obestämd form förutsätts en restriktiv relativsats - konstruktionen
vore i annat fall ogrammatisk. Korrelat av denna typ innebär automatiskt ett
[ö-] i D, se (47b).

(47)
DP

a. Kalles bok [6+] Opi som ... t;
b. den bok [ö—] Op, (som) ... tj

Om korrelatet är indefinit eller definit med huvudordet i bestämd form är det

formellt möjligt att tolka bisatsen som både restriktiv och icke-restriktiv. Jag
räknar med att ö-värdet i dessa fall tolkas kontextuellt.

9.2.6 Satsbasens kategoritillhörighet och referens

Jag har ovan givit som den primära funktionen att markera osynliga satsbaser
i som-satser. Den osynliga satsbasens existens och position måste alltså iden-
tifieras formellt. Jag menar emellertid att det också är sannolikt att en satsbas
måste ha en viss kategoritillhörighet, det måste framgå om den är nominal eller
adverbiell eller eventuellt adjektivisk. Därutöver är det ibland men inte alltid
nödvändigt att förbinda satsbasen med ytterligare semantiska drag och i vissa
fall en specifik referens. Dessa aspekter tar jag i tur och ordning upp nedan.
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När det gäller satsbasens kategoritillhörighet utgår jag ifrån att det finns två
primära strategier. Antingen är satsbasen synlig, och då är saken oproblema-
tisk, eftersom kategoritillhörighet är ett inherent drag hos pronomen och ad-
verb, eller så är satsbasen osynlig, varvid dess kategoritillhörighet tolkas i en-

lighet med det led som bisatsen knyter an till. Den senare strategin är alltid
möjlig i som-relativer, utbrytningssatser och proportionala bisatser, men

tilllämpas inte (annat än mycket marginellt) i adverbinledda som-satser, inte
ens när dessa knyter an till ett adverbiellt korrelat. Särskilt intressant är det att
en adverbiell relativsats som den i (48) måste inledas med relativt adverb,
medan de flesta inte accepterar samma inledare i utbrytningssatsen i (48b).
(48) a. Imorgon, (*som)/då hon fyller år, ...

b. Det är imorgon (som)/(*då) hon fyller år.

Den här skillnaden mellan de båda bisatserna tyder på, förutom att man bör
räkna med underliggande olikheter i satsfogningen, att det bör föreligga for-
mella restriktioner på identifikation av en osynlig satsbas kategoritillhörighet.
Det räcker alltså inte vid en satsfogning som den i (48a) att det är tämligen
självklart vilket led som utgör korrelat till bisatsen och att detta led är av »rätt»
kategori. Min hypotes till förklaring är att en osynlig satsbas kategoritillhö-
righet kan tolkas kontextuellt om bisatsen och det led i matrissatsen som sats-
basen ska förknippas med genereras i en sammanhållen struktur. Detta gäller
ju enligt ovan för som-relativer i a- och b-strukturer och för utbrytningssatser.

Om man däremot tänker sig att man har en dubbelfraskonstruktion, där kor-
relät och bisats genereras som var sin fras, skulle man inte ha en i detta avse-
ende acceptabel tolkningskontext. Man kan i dessa fall förvänta sig att bisatsen
måste inledas med synlig satsbas. Kravet på utsatt relativt pronomen i adverbi-
ella relativsatser - även då ett adverbiellt korrelat föreligger - tyder i så fall på
att det är fråga om dubbelfraskonstruktion i dessa satsfogningar. Varför det
normalt inte tycks fungera att generera en adverbiell relativsats som komple-
ment till ett synligt adverb, när det uppenbarligen är helt okomplicerat att foga
en motsvarande bisats (med osynlig satsbas) till ett osynligt korrelat i en ut-
brytningskonstruktion, jfr (48a-b) ovan, är dock oklart för mig.10

Ett annat problem för hypotesen är att isländskan, som framgår av (46b)
ovan, tillåter osynlig satsbas i appositionella relativsatser, vilka inte ansluter
till DP-korrelat. Jag har med stöd i denna iakttagelse också föreslagit att is-
ländskan även kan tänkas tillåta dubbelfraskonstruktion vid vanlig relativ sats-

10 Jag är inte främmande för att adverben i (regionalt vanliga) relativa satsfogningar med där som
... resp. dit som ... i själva verket är bisatsexterna korrelat till bisatser med osynlig satsbas, vilket
skulle innebära att just dessa adverb kan ta bisatskomplement. I isländskan är det omöjligt att i
relativ satsfogning använda motsvarande adverb, par resp. pangad, utan sem, något som kan tyda
på att isländskan saknar egentliga relativa (lokativa) adverb och att adverbiell relativ satsfogning
kräver ett par eller pangad som korrelat, oavsett om bisatsen syftar på ett annat korrelat med
specificerad referens eller ej.
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fogning, dvs. i de fall DP-korrelat föreligger. Skälet skulle vara att isländskan,
till skillnad från t.ex. svenskan, inte kräver öppen ö-checkning. Man kan emel-
lertid mena att tolkningen av en osynlig satsbas nominala karaktär, som trots
allt bör gälla även i isländskan, ändå skulle kräva en strukturellt tydligare sats-
fogning. Men beträffande de appositionella relativerna är möjligheten att in-
leda med sem som i (46b) ett faktum, och man kan då tänka sig att den nomi-
nala tolkningen av en osynlig satsbas helt enkelt har prioritet framför den ad-
verbiella.

Utöver kategoritillhörigheten råder inget generellt krav att satsbasen i en
som-sats ska preciseras semantiskt och referentiellt. Det osynliga korrelatet i
en utbrytning t.ex. har sannolikt inga drag utöver kategoritillhörigheten, som
den hämtar från utbrytningsledet. Detta drag förmedlas vidare till satsbasen i
bisatsen, men i övrigt förblir både korrelat och satsbas semantiskt och referen-
tiellt opreciserade. I vanliga relativsatser däremot är det annorlunda; här kan
satsbasen tolkas helt eller delvis genom korrelatet.

En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att olika inledare av
som-satser fungerar olika bra i olika som-satstyper, beroende på i vilken ut-
sträckning satsbasen hämtar semantiska drag i korrelatet. På svenska använder
vi t.ex. relativpronomenet vilken rätt sparsamt. Detta pronomen används inte
alls i relativsatser efter det indefinita pronomenet någon och inte i utbryt-
ningar, jfr (49a-b). Det tycks alltså som om vilken kräver en viss semantisk
precision som de respektive korrelaten i dessa satsfogningar inte kan tillhanda-
hålla. Detsamma gäller inte alls relativa pronomen i engelskan, som utan vi-
dare fungerar efter både svagt preciserade korrelat som any-/somebody och
osynliga korrelat i utbrytningar, jfr (50a-b).

(49) a. Kunde du hitta någon (*vilken)/som kunde hjälpa dig med bilen!
b. Det är kungen (fvilkeri)/som förväntas utbringa den första skålen.

(50) a. Did you find anybody who/that could help you to fix the carl
b. It is the king who/that is expected to propose the first toast.

I danskan föreligger särskilda krav och restriktioner på bruket av som, något
som troligen hänger samman med att danskan fått in det formella subjektet der
i (subjektsvarianter av) olika som-satstyper. Numera används (icke-kompara-
tivt) som i danskan egentligen bara i vanliga relativsatser med nominalt korre-
lat och då parallellt med der i subjektssatser. Ofta går det bra att välja endera
partikeln, se (5 la-b), men valet är inte helt egalt från semantisk synpunkt. Med
der-relativen i (51a) inordnas Chomsky i en viss kategori, nämligen gramma-
tiker, medan sora-relativen i (5 lb) är en upplysning om Chomsky som unik re-
ferent (Therkelsen 2000).

(51) a. Chomsky, der er grammatiker, ...

b. Chomsky, som er grammatiker, ...

Jag har tolkat skillnaden så att bisatsens och satsbasens syftning på korrelatet
är implicit i det som-lösa fallet, men explicit då som är utsatt. Detta innebär att
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som används för att »hämta» semantiska drag i korrelatet till satsbasen. Om re-
lativsatsen uttrycker en identitetspredikation, se (52a), är det som synes omöj-
ligt att inte använda som; utan som skulle man implicera att Jfirgen Clausen har
vidare referens än vores nceste gcest, vilket är orimligt. Omvänt undviks som i
danskan i som-satser där det inte är fråga om att precisera satsbasen semantiskt
genom korrelatet, t.ex. i utbrytningssatser där korrelatet är semantiskt opreci-
serat, jfr (52b).

(52) a. ... vores naeste gaest (*der)/som er J0rgen Clausen ...

b. Det er ham (*som)/der er J0rgen Clausen.

Jag har betecknat förmågan hos som att hämta semantiska drag i korrelatet som
en »relativ» egenskap, en egenskap som som delar med relativa pronomen. I
danskan är detta drag hos som mycket framträdande. I svenskan, norskan och
isländskan är det däremot uppenbarligen lätt att ignorera detta drag, eftersom
den relativa subjunktionen i dessa språk utan problem kan användas i t.ex. ut-
brytningar. Att det förhåller sig så är snarast självklart; danskans inskränkta an-

vändning av som förutsätter tillgången till en partikel som der.

9.2.7 Något om satsfläta med relativsats
Den exotiska möjligheten i de skandinaviska språken att ha satsfläta med rela-
tivsats, se (53a), har på senare tid diskuterats av Elisabet Engdahl (1997,1999)
och Christer Platzack (1999). Engdahl framhåller att den höga toleransen för
satsflätor i svenska, norska och danska jämfört med andra germanska språk åt-
minstone delvis kan hänga samman med att de skandinaviska språken över hu-
vud taget är ovanligt toleranta beträffande topikaliseringar. Detta är naturligt-
vis en högst relevant synpunkt när det gäller jämförelser med engelskan, men
kanske också i jämförelser med icke-nordiska V2-språk som tyska och hol-
ländska. Mera förbryllande är dock att inte heller isländskan - trots att språket
tillåter extraktion ur en rad andra bisatstyper, t.ex. kvesitiva bisatser - accepte-
rar satsfläta med just relativsats, jfr (53b).

(53) a. Såna blommor känner jag en man som säljer på torget.
b. *Svona blom pekki ég mann sem selur å torginu.

Platzack (1999) har försökt att ge en strukturell förklaring till att bara de skan-
dinaviska språken men inga andra tillåter extraktion ur relativsatser. Han an-
sluter därvid till en traditionell uppfattning att extraktion förutsätter att det led
som ska extraheras ur relativsatsen måste »mellanlanda» i »flykthål» dels i
vänsterkanten av bisatsen, dels i vänsterkanten av den nominalfras som bisat-
sen ingår i. Utan att egentligen ta ställning till denna tradition har jag inte över-
tygats av Platzacks förklaring (som jag tagit upp i avsn. 8.7 men inte går när-
mare in på här). Förklaringen bygger nämligen också på en del förutsättningar
av annat slag som inte överensstämmer med min uppfattning om relativ sats-
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fogning, bl.a. en tydlig uppdelning av relativkomplex med restriktiva och
icke-restriktiva bisatser på a- resp. b-struktur (enligt avsn. 9.2.5) och att is-
ländskans sem, till skillnad från de skandinaviska språkens som, skulle uppfat-
tas som ett pronomen, inte som en subjunktion.

Utifrån min analys av den relativa satsfogningen har jag i stället framkastat
en egen hypotes. Utgångspunkten är att satsflätor med relativsatser är mer
komplexa än satsflätor med t.ex. att-satser och kvesitiva bisatser i det att det
inte bara är ett osynligt led i bisatsen som ska förknippas med ett synligt led i
matrissatsen utan två, både det extraherade ledet och det relativiserade. Man
skulle därför kunna tänka sig att en förutsättning för att acceptera satsfläta med
relativsats i ett språk vore en bestämd tolkningsordning.

Finns det då något som talar för att en sådan bestämd tolkningsordning kan
finnas i de skandinaviska språken men inte i isländskan? Mitt förslag är att de
skandinaviska språken, till skillnad från isländskan, har en mer restriktiv rela-
tiv satsfogning och inte tilllåter dubbelfraskonstruktion vid osynlig satsbas.
Om relativsatsen följaktligen obligatoriskt genereras i samma fras som korre-
lätet kan man räkna med att relationen mellan korrelat och satsbas är struktu-
relit inherent. Med en dubbelfraskonstruktion däremot måste man förlita sig på
att bisatsens syftning på korrelatet framgår kontextuellt.

Stöd för denna hypotes har man i det att islänningar har avsevärt lättare att
acceptera extraktion ur utbrytningssatser, där man troligtvis inte har anledning
att räkna med dubbelfraskonstruktion, än ur vanliga relativsatser. I gengäld har
svenskar svårt att göra satsflätor med relativsatser som inleds med synlig sats-
bas, dvs. i de fall då man, enligt min hypotes, inte kan avskriva möjligheten till
dubbelfraskonstruktion.

9.3 Slutsatser och kommentarer

I detta sista avsnitt ska jag bl.a. återvända till en del frågor jag kastade ut i de
inledande kapitlen och kommentera dem utifrån den gjorda analysen. Den
övergripande frågan, och startpunkten för arbetet, var varför utsättning av som
i som-satser ibland är obligatoriskt, ibland fakultativt eller subfakultativt och
ibland ogrammatiskt. En besläktad fråga är varför engelskan i vissa som-satser
använder sin subjunktion that på ett sätt som påminner om de nordiska språ-
kens bruk av som!sem. Mina slutsatser i dessa frågor tar jag upp i avsnitt 9.3.1.
I avsnitt 9.3.2 återvänder jag till frågan hur språklig variation ska förklaras om
det språkliga systemet drivs av en ekonomiprincip. Avsnitt 9.3.3 slutligen
innehåller några ord om obesvarade frågor och möjligheter till fortsatt forsk-
ning.
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9.3.1 Obligatoriska, fakultativa, subfakultativa och ogrammatiska
subjunktioner - hur och varför?
Vill vi förstå varför en subjunktion utan betydelse ibland kan utelämnas, dvs.
varför vi har fakultativa subjunktioner, måste vi, skrev jag i avsnitt 2.2, också
förstå varför den inte alltid kan utelämnas. En obligatorisk subjunktion bör be-
sitta någon egenskap som konstruktionen inte klarar sig utan. I min analys har
jag försökt att hitta dessa egenskaper hos som, och nedan formulerar jag dem
som tre olika särdrag. Genom att fastställa hur behovet av de respektive egen-
skaperna/särdragen varierar i olika som-satser kan man förstå, har det visat sig,
inte bara varför subjunktionen kan vara obligatorisk och fakultativ, utan även
varför den kan vara subfakultativ och ogrammatisk.

Den av som:s egenskaper som jag uppfattat som primär är funktionen som
satsbasmarkör; som kan användas för att signalera existensen av en osynlig
satsbas i spec-XP. Denna egenskap förknippar jag här med ett särdrag [+x] hos
som. Detta drag tycks oundgängligt i icke-restriktiva s<?m-relativer.

I andra som-satser med osynlig satsbas är det däremot möjligt att identifiera
satsbasen utan hjälp av som, t.ex. genom bisatsextern identifikation. Men en
sådan kontextuellt identifierad osynlig satsbas kan inte i sin tur ensam fungera
som tolkningskontext för en satstypsoperator i FinMP. I dessa fall kan som an-
vändas helt enkelt för att man därigenom tillför synligt material i XP; en osyn-
lig satsbas + som utgör en lika god tolkningskontext för satstypsoperatorn som
en synlig satsbas. Man kan säga att som i dessa satser bidrar med särdraget
[+fonologi]. Detta drag är oundgängligt i subjektsvarianter av alla som-satsty-
per med osynlig satsbas, men inte i motsvarande icke-subjektsvarianter, något
som märks på som-satser i satstypsgrupp 2, t.ex. restriktiva som-relativer, där-
igenom att som är obligatoriskt i subjektsvarianter men fakultativt i icke-sub-
jektsvarianter, jfr (54a-b).
(54) a. Vi kan använda den duk som redan ligger på bordet.

b. Vi kan använda den duk (som) vi hade igår.

Möjligheten att utelämna som i satser som den i (54b) hänger, som jag gick in
på i avsn. 9.2.3, samman med att subjektet i dessa fall kan användas som synlig
satstypsoperator, en strategi som också kan användas i motsvarande fall i eng-
elskan. Den alternativa strategin är emellertid inte densamma i engelskan som
i svenskan; engelskan saknar ju en subjunktion som svenskans som. I gengäld
används subjunktionen that som direkt markör av satstypsoperatorn i typ 2-sat-
ser - obligatoriskt efter subjekt, fakultativt efter icke-subjekt, jfr (55a-b).
(55) a. We can use the cloth that is already on the table.

b. We can use the cloth (that) we used yesterday.

Att som resp. that uppträder fakultativt i icke-subjektsvarianter av som-satser
i satstypsgrupp 2 hänger således samman med att utsatt subjunktion i båda fal-
len är en av två alternativa strategier att identifiera satstypsoperatorn. En fakul-
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tativ subjunktion uppfattas i regel inte som störande eller överflödig, inte heller
när den av kommunikativa skäl lätt skulle kunna undvaras.

Parallellen mellan de skandinaviska språken och engelskan beträffande de
resp. subjunktionernas status i typ 2-satser har varit en nyckel till förståelse av
fakultativt som. Den bekräftar också att det finns skäl att, som jag gör här, se
annorlunda på subfakultativt som efter synlig satsbas än på fakultativt som ef-
ter osynlig satsbas. Då satsbasen i sig själv redan är synlig är synligheten, dvs.
särdraget [+fonologi], hos som irrelevant. Växlingen i som-satser i satstyps-
grupp 3, t.ex. kvesitiva bisatser, mellan obligatoriskt som i subjektsvarianter
och subfakultativt som i icke-subjektssatser, se (56a-b), måste i stället knytas
till en tredje egenskap hos subjunktionen.
(56) a. Vet du vad som kom med posten idag?

b. Vet du vad ((som)) jag åt igår?

Som jag ser det beror behovet av som i subjektsvarianter av kvesitiva bisatser
som den i (56a) på att subjunktionen legitimerar framflyttning av subjektet i
XP. Den signalerar att bisatsen inte är en huvudsats, vilket innebär att subjektet
inte behöver invänta det finita verbet för en spec-huvudrelation innan det läm-
nar finitdomänen, jfr avsn. 9.2.4 ovan. Denna funktion hos som skulle man
kunna associera till ett särdrag [-forcel. Detta särdrag gör som obligatoriskt i
subjektsvarianter av alla som-satser utom sådana som inleds med relativt pro-
nomen, eftersom relativa pronomen i sig själva uttrycker samma särdrag.

I icke-subjektsvarianter av som-satser i satstypsgrupp 3, som t.ex. den kve-
sitiva satsen i (56b) ovan, är det inte nödvändigt att explicit uttrycka särdraget
[-force]. (Det råder, som sagt, inget generellt krav på att uttrycka underordning
i bisatser.) Därför kan det beskrivas som formellt överflödigt att sätta ut sub-
junktionen i dessa icke-subjektssatser. Det är så jag vill se på subfakultativa
subjunktioner; de är syntaktiskt pleonastiska.

Att subjunktionen som inte uppträder alls, inte ens subfakultativt, efter rela-
tiva pronomen beror, menar jag, på att relativa pronomen själva besitter alla de
särdrag som också subjunktionen som har. De har en form som entydigt pekar
ut dem som x-led, de är synliga och de är bisatsmarkerade. Det ser ut som om

systemet helt enkelt inte accepterar subjunktionen som i satser där den inte till-
för strukturen något särdrag över huvud taget.

Vad jag ovan sagt om användningen av de olika särdragen hos som har sam-
manställts i tabell 9:3. Även om jag ovan presenterat de olika särdragen i en
viss ordning och därvid tagit fasta på det enskilda dragets speciella nödvän-
dighet i (en viss satsvariant av) en viss satstyp, så bör det ha framgått att en
som-sats kan vara beroende av mer än ett särdrag. Detta återspeglas också i ta-
bellen, där t.ex. subjektsvarianter av typ 1-satser (icke-restriktiva sora-relati-
ver) markerats med inringat plustecken i alla tre kolumnerna och subjektsvari-
anter av typ 2-satser (t.ex. restriktiva som-relativer) fått samma markering både
i kolumnen för [+fonologi] och i kolumnen för [-force].
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Tabell 9:3. Användningen av olika särdrag hos som i subjektsvarianter och
icke-subjektsvarianter av som-satser i satstypsgrupperna 1-4 och
subjunktionens därav beroende status i de respektive som-satserna.

Satstyps- Sats Anv. av särdrag hos som Som:s status Exempel
grupp variant 1+x] [+fon.] [-force]

1 subjekts-
variant © © © obligatorisk

min mormor,
som bor i Skåne, ...

icke-subj.-
variant

© + (+) obligatorisk
min mormor,
som vi ska besöka, ...

2 subjekts-
variant (+) © © obligatorisk

den dam
som bor i Skåne ...

icke-subj.-
variant (+) + (+) fakultativ

den dam

(som) vi ska besöka
3 subjekts-

variant
- - © obligatorisk

Vet du
vem som kommeri

icke-subj.-
variant

- - (+) subfakultativ
Vet du
vem ((som)) han sågl

4 subjekts-
variant

- - - ogrammatisk
Hon kommer inte,
vilket (*som) är tråkigt.

icke-subj.-
variant

- - - ogrammatisk
Hon kommer inte,
vilket (*som) vi beklagar.

Plusmarkeringar för ett visst särdrag innebär att särdraget inte redan föreligger i satsbasen i den
aktuella satsvarianten, medan minustecken innebär att satsbasen i sig själv uttrycker draget. I de
fall plustecknet är inringat är utsatt subjunktion enda tillgängliga strategi att reglera den funktion
som särdraget motsvarar. Ett icke inringat plustecken i kolumnen för [+fonologi] innebär att sär-
draget gör som till en av två alternativa strategier att identifiera satsens satstypsoperatör. Ett plus-
tecken inom parentes betyder att särdraget är formellt överflödigt.

Ett inringat plustecken i en kolumn i tabellen innebär att utsatt som är enda
strategi i satsvarianten i fråga att (direkt eller indirekt) reglera den funktion
som särdraget används till. Särdraget [+x] används, som framgått, för att iden-
tifiera en osynlig satsbas, särdraget [+fonologi] kan (tillsammans med en osyn-

lig satsbas) medverka i identifikationen av en satstypsoperator och särdraget
[-force] legitimerar framflyttning av x-subjekt till XP. I satsvarianter som mar-
kerats med inringat plustecken för ett eller flera av särdragen är som obligato-
riskt.

Om subjunktionen som inte är obligatorisk i en satsvariant kan den vara fa-
kultativ. Detta gäller här endast i icke-subjektsvarianter av typ 2-satser, där sär-
dragen [+x] och [-force] är formellt överflödiga, men där som med hjälp av

särdraget [+fonologi] kan användas vid identifikation av satstypsoperatorn. Ef-
tersom det här föreligger en alternativ strategi, framflyttning av subjektet, är
särdraget inte oundgängligt och det markeras därför med icke inringat plus-
tecken.

I som-satser där subjunktionen inte tillför något särdrag som är oundgängligt
eller användbart i en alternativ strategi kan den användas syntaktiskt pleonas-
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tiskt, dvs. subfakultativt, under förutsättning att den tillför konstruktionen nå-
got särdrag som inte redan satsbasen uttrycker. Ett sådant särdrag markeras här
med plustecken inom parentes. Som kan inte tillföra strukturen sådana särdrag
som satsbasen själv besitter, vilket markerats med minustecken i tabellkolum-
nerna. Endast minustecken resulterar i att utsatt som är ogrammatiskt.

Slutsatserna beträffande obligatoriskt, fakultativt, subfakultativt och ogram-
matiskt som kan därmed sammanfattas på följande sätt.
- Som uppträder obligatoriskt i som-satser där utsatt subjunktion är enda

strategi att-med hjälp av särdragen [+x], [+fonologi] resp. [-force] - direkt
eller indirekt reglera minst en av följande funktioner: identifiera satsbasens
position och existens, identifiera satstypsoperatorn, legitimera x-framflytt-
ning av subjektet.

- Som uppträder fakultativt i som-satser där utsatt subjunktion med hjälp
av särdraget [+fonologi] kan användas för att indirekt identifiera satstyps-
operatorn, men där framflyttning av subjektet är en alternativ strategi - och
särdragen [+x] och [-force] är formellt överflödiga.

- Som kan användas subfakultativt i som-satser med synlig satsbas, vilken
själv uttrycker särdragen [+x] och [+fonologi], om särdraget [-force] inte
föreligger i satsbasen men är formellt överflödigt.

- Som är ogrammatiskt tillsammans med relativa pronomen. Relativa pro-
nomen uttrycker på egen hand samtliga särdrag som subjunktionen som be-
sitter, och systemet kan antas sortera ut grammatiska element om de inte till-
för strukturen någon som helst information.

I avsnitt 1.3.2 lämnade jag det öppet huruvida man till övriga osynliga katego-
rier i den generativa grammatiken hade anledning att också räkna med osynliga
subjunktioner. Men ovanstående analys tyder på att man inte har det. Satser i
vilka subjunktion saknas behöver helt enkelt inte någon subjunktion.

Logiken i engelskans användning av that i t.ex. restriktiva relativsatser och
växlingen mellan obligatorisk och fakultativ subjunktion efter satsvariant, pre-
cis som i motsvarande skandinaviska satser med som, har också fått sin förkla-
ring. Subjunktionerna som och that svarar i dessa som-satser mot samma be-
hov att identifiera satstypsoperatorn, vilket emellertid inte innebär att that är en
direkt motsvarighet till som. Till skillnad från som saknar that särdraget [+x]
och kan inte användas för att identifiera en osynlig satsbas i en icke-restriktiv
relativsats. Den engelska subjunktionen that är, liksom svenskans att, en direkt
markör av den deklarativa satstypsoperatorn. Det är därför med andra ord
ingen skillnad på that i »r/zat-clauses» och that i »som-clauses».

9.3.2 Språkets variation och ekonomiprincipen
Jag berörde i avsnitt 1.6 att den generativa grammatiken alltmer börjat förut-
sätta att språket styrs av en ekonomiprincip som bara tillåter derivationer som
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kan motiveras utifrån betydelsen. En hel del av de antaganden jag gjort infogar
sig också väl i ett sådant perspektiv, t.ex. att det finita verbet inte måste checkas
i FinMP i satser som inte används som självständiga språkhandlingar eller att
vissa språk kan checka verbala drag i finitfraserna med hjälp av subjektet om
det skulle vara den minst »kostsamma» strategin. Man kan också säga att eko-
nomiprincipen passar bra när det gäller att förklara som-satser där subjunktio-
nen är obligatorisk eller ogrammatisk. En obligatorisk subjunktion är kort sagt
en subjunktion som behövs och en ogrammatisk subjunktion en som inte be-
hövs.

Ekonomiprincipen är heller inte så svår att försvara i förhållande till fakul-
tativa subjunktioner. I sådana satser är användning av subjunktion en strategi
av två alternativa. Om båda strategierna kan anses ungefär likvärdiga i »eko-
nomiskt» avseende, så kan variation mellan utsatt och utelämnad subjunktion
uppfattas som acceptabelt. Man kan för all del notera att vissa satsfogningar
helt klart gynnar utelämning, medan utsatt som är vanligast i andra. Uteläm-
ning är mycket vanligt i proportionala bisatser och vanligare i utbrytningssat-
ser än i ordinära restriktiva som-relativer. I den senare satstypen är utelämning
vanlig bara om korrelatet har en form som entydigt visar att bisatsen är restrik-
tiv. Om korrelatet dessutom utlöser polär tolkning av bisatsen är utelämning
snarast regel.11 Denna kontextuella variation talar möjligen för att utelämnad
subjunktion är det »snålaste» alternativet, det som tillämpas då subjunktionen
är kommunikativt överflödig.

Mera problematiskt är det att förhålla sig till ekonomiprincipen när det gäller
subfakultativa subjunktioner, här beskrivna som syntaktiskt pleonastiska. En-
ligt min analys tillför en subfakultativ subjunktion emellertid, till skillnad från
en ogrammatisk subjunktion, konstruktionen ett visst särdrag, trots att det
alltså inte är formellt nödvändigt. Frågan är om en subfakultativ subjunktion
därmed kan anses teoretiskt motiverad. I detta sammanhang måste jag natur-
ligtvis stå upp för min egen analys; det är mitt bidrag i debatten.

Subfakultativa subjunktioner som variationsfenomen kan för övrigt diskute-
ras ur tre aspekter, nämligen som variation efter kontext, som regional varia-
tion och som variation mellan tal och skrift. Den första av dessa aspekter ska
jag beröra endast i förhållande till kvesitiva bisatser. Denna bisatstyp kan näm-
ligen ha utbyggda fraser i satsbasposition, och de flesta språkbrukare brukar ha
ganska lätt att acceptera utsatt (subfakultativt) som redan när satsbasen består
av två ord som i (57a), jfr med (57b).
(57) a. Man kan undra vilken historia som han tänker dra den här gången.

b Man kan undra Ivad som han tänker dra till med den här gången.

För mitt öra är skillnaden i acceptabilitet mellan a- och b-exemplet i (57) så stor
att det - om man hårdrar det här med ekonomiprincipen - är motiverat att fråga
11 Benägenheten att utelämna som i relativsatser har undersökts i tre romaner. Undersökningen re-
dovisas i avsnitt 8.4.
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om den i själva verket hänger samman med en strukturell skillnad mellan de
båda bisatserna.

Också den regionala variationen kan vara svår att förstå om man håller hårt
på ekonomiprincipen. Den höga benägenheten att producera subfakultativa
som i landets södra och västra delar skulle i så fall snarast tala för att man där,
beträffande dessa bisatser, hade en annan inre grammatik än språkbrukare i
andra delar av landet. Ett alternativ är att jämställa detta språkbruk med andra
dialektala drag som inte har med skillnader i den inre grammatiken att göra,
t.ex. variation i uttal och bruk av böjningsformer. Subfakultativt som som
variationsfenomen skulle i så fall kunna vara ett sociolingvistiskt problem.

Tills vidare är jag nog benägen att se den växlande acceptansen för det jag
här kallat subfakultativt som såsom ett ytligt fenomen, kanske snarast något
som utmärker just ett grammatiskt element som inte är formellt nödvändigt
men inte heller fakultativt i den bemärkelse jag här lagt i denna term. Mot den
bakgrunden är det också intressant att beakta skillnaden mellan tal och skrift.
Jag tror nämligen inte att det är av en tillfällighet som den skriftspråkliga nor-
men föredrar det »snåla» språket, ett språk där syntaktiskt pleonastiska element
helst rensas bort. Det kan också påpekas att jag tror att normeringen gärna tar
en sådan riktning även om den sker spontant, dvs. utan språkvårdande instan-
sers engagemang.

Om jag har rätt i denna förmodan måste man också tilldela det normerade
skriftspråket ett särskilt värde som informationskälla. Det påpekas numera allt
oftare - och med rätta - att grammatik måste studeras på talets grund. Men det
kan alltså vara så - och det är min poäng här - att även skriftspråkliga normer
kan vägleda oss mot en ökad förståelse av den inre grammatiken.

9.3.3 Obesvarade frågor. Möjligheter till fortsatt forskning
Genom att urskilja tre olika särdrag som subjunktionen som kan antas besitta
har jag lyckats ge ett svar på frågan om dess varierande status i olika som-satser
och olika satsvarianter - ett svar som naturligtvis är hypotetiskt, men, tycker
jag, resonabelt. Behovet av det särdrag som jag kallat [+x] och som jag uppfat-
tar som primärt, det som får som att framstå just som en x-satssubjunktion, gör
sig emellertid i de skandinaviska språken (paradoxalt nog) gällande endast i
icke-restriktiva relativsatser. I andra som-satstyper framstår x-draget som
överflödigt; i t.ex. restriktiva relativsatser och utbrytningssatser kan en osynlig
satsbas identifieras bisatsexternt, något som tycks fungera även i engelskan. I
isländskan används sem obligatoriskt i alla som-satser med osynlig satsbas, vil-
ket tyder på att subjunktionens x-kvalitet aldrig är överflödig i sådana som-sat-
ser i isländskan.

Identifikationen av särdraget [+x] är emellertid inget svar på frågan vad det
är i satsfogningen som gör denna skillnad mellan icke-restriktiva relativsatser
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och andra som-satser med osynlig satsbas i de skandinaviska språken och eng-
elskan och inte heller på frågan varför inte isländskan visar samma ytspråkliga
reflexer av den funktionella skillnaden mellan de olika satsfogningarna. Det
förra problemet har jag diskuterat i kapitel 8, men inte kunnat ge någon entydig
strukturell förklaring på. Den semantiska skillnaden mellan relativ satsfogning
i det restriktiva och det icke-restriktiva fallet återspeglas ibland i korrelatets
form. Ett intressant drag i svenskan (och norskan) är att den referentiella av-

gränsningen av definita nominalfraser ibland är beroende av två morfem.
Denna iakttagelse har lett mig fram till förslaget att det s.k. ö-draget kan anta
olika värden, [ö+] och [ö—]. En icke-restriktiv relativsats följer på ett korrelat
vars ö-värde är [ö+], medan en restriktiv relativsats följer på ett korrelat vars
ö-värde är [Ö-J. Diskussionen i denna fråga är i hög grad tentativ, och här finns
helt klart utrymme för fortsatt forskning.

Det senare av de ovan nämnda problemen med satsfogningen, dvs. varför is-
ländskan inte tycks tillämpa bisatsextern identifikation av osynlig satsbas, har
jag helt enkelt avstått från att diskutera. Frågan är naturligtvis intressant, men
jag kan inte se någon given infallsvinkel. Skillnaden mellan Island å ena sidan
och Skandinavien å den andra kan i detta fall följas tillbaka till de äldsta beva-
rade beläggen på nordiskt språk. Ett historiskt studium är därför inte en själv-
klar startpunkt i just denna fråga.

På många andra sätt skulle däremot en historisk studie över satsfogningar
med som-satser vara mycket givande. Den relativa satsfogningen t.ex. uppvi-
sar en brokig bild rätt långt fram i tiden, och framväxten av de olika normerna
som idag gäller i de skandinaviska standardspråken skulle vara intressant att
följa. Förhoppningsvis skulle en sådan studie också ge flera pusselbitar till en
ökad förståelse av det abstrakta regelverket.



Summary

Som-clauses with and without som

What is a som-clause?

A subordinate clause can be headed either by a subordinating conjunction or a
constituent with a grammatical function such as subject, object or adverbial.
The subordinating conjunction can be a simple complementizer like that or if
or a compound subordinating conjunction like so that or except that. Hence-
forth, I will focus on the former category and use the term complementizer,
rather than subordinating conjunction. A constituent heading a subordinate
clause is often a word with wh-form, i.e. an interrogative or relative pronoun
or adverb, or a phrase based on a wh-word. The two kinds of subordinate
clauses, or subclauses for short, are demonstrated in (la-b) and (lc—d) respec-

tively.
(1) a. Laura doesn't know that Peter is coming tonight.

b. Laura doesn't know ifPeter is coming tonight.
c. Laura doesn't know when Peter is coming.
d. Laura doesn't know Peter, who is coming tonight.

Within a generative framework, complementizers are regarded as heads in C9,
whereas wh-constituents and relative pronouns are phrases to be found in
spec-CP. Hence, there is a structural difference between complementizer-
headed and constituent-headed subclauses, accounted for in (2a-d). (The t:s in
(2c-d) stand for "traces" representing the fronted constituent at a lower layer
of the structure. A trace is co-indexed with its antecedent. For the sake of sim-

plicity, I use s as index for subject-traces.)

(2)

b.

c. when i

d. whos

a. that Peter is coming tonight
if Peter is coming tonight

Peter is coming ti
L is coming tonight

In some languages, the relativised constituent of a relative clause is not, or not
necessarily, represented by a relative pronoun, but is rather implicit or invis-
ible. The latter is the case in English t/zutf-relatives (on condition that that is not
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considered a pronoun). The null-representation of the constituent is no alterna-
tive in non-restrictive relatives like the one in (Id), but works as well as the
pronoun-variant in restrictive relatives, see (3a-b).
(3) a. Laura doesn't know the man that is coming tonight.

b. Laura doesn't know the man who is coming tonight.

The implicit constituent in that-relatives is here distinguished as an invisible
operator in spec-CP, i.e. the same position as the corresponding visible pro-
noun, as shown in (4a-b), where Op in (4a) stands for the invisible operator.
When the operator is the subject (as here), it is obligatorily followed by (the
complementizer) that; when the operator is not the subject of the clause, that
is optional (cf. below). Note also that that takes the same position in that-vela-
tives as in that-clauses, cf. (2a).

The distinguishing of the invisible operator in r/tar-relatives places this type of
subclause among the constituent-headed subclauses, not among the comple-
mentizer-headed - irrespective of the fact that the first visible element is the
complementizer.

In this thesis, I deal with different types of subclauses in the Scandinavian
languages and English that all share the characteristic of having a visible or in-
visible constituent in initial position (spec-CP), including various kinds of
relative clauses and subordinate wh-questions. The initial constituent in these
subclauses is sometimes followed by a complementizer, and the point of de-
parture for this study is the question of why a complementizer is obligatory in
some cases, see (5a), (more or less, cf. below) optional in others, see (5b), and
in still others would be ungrammatical, see (5c-d).

(5) a. Laura doesn't know the man that is coming tonight.
b. Laura doesn't know the man (that) we have invited tonight.
c. Laura doesn't know who is coming tonight.
d. Laura doesn't know who we have invited tonight.

As mentioned above, that is obligatory in that-relatives after an invisible sub-
ject but optional after a non-subject, cf. (5a-b). The same kind of asymmetry
also applies to the Swedish counterparts, see (6a-b). Note, however, that the
complementizer is not the same as in English, i.e. att 'that', but som.

(6) a. Laura känner inte den man som kommer ikväll.
Laura knows not the man som comes tonight

b. Laura känner inte den man (som) vi har bjudit ikväll.
Laura knows not the man (som) we have invited tonight

(4)
spec

a. Ops that
b. whos

ts is coming tonight
ts is coming tonight
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The same complementizer som is also used in Swedish embedded wh-ques-
tions. It is obligatory after a wh-subject, but most often not used when the
wh-constituent is not the subject, cf. the counterparts to (5c-d) in (7a-b). The
double parenthesis around som in (7b) is to indicate the uncertain grammatical
standing of the complementizer in such clauses; it cannot be judged ungrarn-
matical but is (by many) preferably left out (at least when the wh-constituent
is a single pronoun or adverb and not a longer phrase). I characterize comple-
mentizers like this as "suboptional".
(7) a. Laura vet inte vem som kommer ikväll.

Laura knows not who som comes tonight
b. Laura vet inte vem {{som)) vi har bjudit ikväll.

Laura knows not who ((som)) we have invited tonight

The different kinds of subclauses that I focus on in this study are captured by
the term som-clauses. A som-clause is headed by a visible or invisible consti-
tuent in spec-CP, which sometimes is followed by a "lexically empty" comple-
mentizer in Cs. (Complementizers expressing lexical meaning that character-
ises the content of the subclause in relation to the matrix clause are not assumed

to be optional, and such subclauses are accordingly of little interest to the pre-
sent study.1) In English, this lexically empty, or purely grammatical, comple-
mentizer is that, in Swedish it is som. Since Swedish has two purely gramma-
tical complementizers in complementary distribution, att in r/zat-clauses
(atf-satser) and som in various constituent-headed subclauses, the latter is used
as the first element of the compound term som-clause. However, a som-clause
as it is defined above, does not necessarily have a complementizer—or a com-

plementizer of a certain form. This means that the term som-clause can be used
for any language, and this in turn is the reason why the first element of the com-

pound is not in italics.

Clause variants and clause types
Some som-clauses show an asymmetry as regards the standing of the comple-
mentizer in clauses with the subject as the leading constituent and clauses
headed by some other constituent, as is evident from (5a-b), (6a-b) and (7a-
b) above. It is thus meaningful to make a distinction between two variants of
som-clauses: subject variants and non-subject variants.

1 Comparative clauses and some temporal clauses that do have an (invisible) operator in spec-CP
but also have a complementizer with comparative or temporal meaning, like as, than, before, while
etc., are thus excluded from the som-clauses.

It could be remarked, though, that som in som-clauses is homonymous with the comparative som
'as' and that even comparative som can be omitted in some cases. The comparative particle/com-
plementizer is etymologically related to the pronoun samma, Engl, same, and the suffix -sam, Engl.
-some, and primary to som in som-clauses. It is probably due to the structural similarities between
comparative clauses and, primarily, relative clauses that a lexically reduced complementizer som
has spread from the former catgory of subclause to the latter.
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Som-clauses are further classified as different clause types according to the
nature of the leading constituent (visible or invisible) and the standing of the
complementizer (obligatory, optional, suboptional or ungrammatical) in sub-
ject variants and non-subject variants—and also according to their form and
syntactic behaviour in other respects. From these criteria, it is necessary to
classify relatives headed by relative pronouns and relatives headed by invisible
operators as different clause types, and it is necessary to distinguish between
restrictive and non-restrictive relatives. For different reasons, it is also neces-

sary to keep subclauses of it-clefts apart from ordinary relatives.
The major types of som-clauses in Swedish cluster into four groups as fol-

lows.

1. Initial constituent: invisible operator; obligatory som in both subject vari-
ants and non-subject variants
Non-restrictive som-relatives:

min mormor, som bor i Stockholm, ... 'my grandma, who lives in Stockholm, ...'
min mormor, som jag ska hälsa på, ... 'my grandma, who I am going to visit, ...'

2. Initial constituent: invisible operator; obligatory som in subject variants, op-
tional som in non-subject variants
Restrictive som-relatives:

den dam som bor i Stockholm ... 'the lady that/who lives in Stockholm ...'
den dam (som) jag ska hälsa på ... 'the lady (that/who) I am going to visit...'
Subclauses in it-clefts:

Det är mormor, som bor i Stockholm. 'It's grandma that/who lives in Stockholm.'
Det är mormor (som) jag ska hälsa på. 'It's grandma (that/who) I am going to

visit.'

3. Initial constituent: wh-word (or -phrase), or relative adverb; obligatory som
in subject variants and suboptional som in non-subject variants
Embedded wh-clauses:

Vet du vem som kommer idag! 'Do you know who is coming today?'
Vet du var ((som)) Peter bor! 'Do you know where Peter lives?'
Adverb-headed subclauses:

(no subject variants)
När ((som)) Peter kommer går jag. 'When Peter comes, I'll leave.'

4. Initial constituent: relative pronoun; som would be ungrammatical in both
subject variants and non-subject variants
Pronoun-relatives with noun phrase antecedents (restrictive and non-restric-
tive):
Statsministern, vilken (*som) kom för sent till mötet, ...

'The Prime Minister, who was late for the meating, ...'
Statsministern, vilken (*som) man har söktförgäves, ...

'The Prime Minister, who one has fruitlessly tried to reach, ...'



305

Sentence apposition relatives

(Relative clauses pointing back to the whole matrix clause or its verb phrase):
Eva kan inte komma, vilket (*som) är tråkigt. 'Eva can't come, which is a pity.'
Eva kan inte komma, vilket (*som) jag beklagar. 'Eva can't come, which I regret.'

Som-clauses in the Scandinavian languages and English
As is clear from above, Swedish, unlike English, has non-restrictive relatives
headed by an invisible operator. This is furthermore the normal type of
non-restrictive relative clause in Swedish, whereas pronoun-relatives pointing
back to a noun phrase in the matrix clause are mainly restricted to a more for-
mal style. However, a relative clause pointing back to a whole sentence must
be introduced by the relative pronoun vilket 'which'. Icelandic, on the other
hand, does not make use of relative pronouns at all; even sentence apposition
relatives are complementizer-relatives.

All Scandinavian languages take the same kind of complementizer in
som-clauses, though its form is som in Mainland Scandinavian (Swedish, Da-
nish and Norwegian) and sem in Icelandic (sum in Faeroese). The pattern of use
as demonstrated above for Swedish is principally the same in Danish and Nor-
wegian (but see below). In contrast to Swedish, Icelandic uses sem only in
som-clauses headed by an invisible operator and it is consistently obligatory in
such clauses. As is evident from above, English may use that after an invisible
operator in ordinary restrictive relatives and in the subclauses of it-clefts; the
complementizer is then obligatory in subject variants, optional in non-subject
variants—thus showing the same asymmetry as som in the corresponding Swe-
dish clause types.

Swedish, Icelandic and English use of complementizers in som-clauses of
the four groups above is summarized in table 1.

Table 1. Use of complementizers in Swedish, Icelandic and English som-
clauses.

Clause

group

Initial con-

stituent
Use of complementizers in subject variants and non-subject variants
Swedish Icelandic English

1 invisible som som sem sem - -

2 invisible som (som) sem sem that (that)
3 visible som ((som)) 0 0 0 0
4 visible 0 0 - - 0 0

0 signifies that a complementizer is not used in som-clauses of the clause group.
- signifies that English does not have non-restrictive relatives headed by an invisible operator and
that Icelandic does not have clauses with relative pronouns.

An interesting peculiarity of Mainland Scandinavian is the construction of em-
bedded wh-questions, where a wh-subject must be followed by som in Swedish
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and Norwegian and another particle, der, in Danish. The Danish particle is
used in subject variants in all types of som-clauses of group 1-3 above, and is
here assumed to be identical with the formal subject der (cf. Engl, there is ...).
Danish actually restricts its use of som to ordinary relatives (restrictive and
non-restrictive), where der can nonetheless be substituted for som in subject
variants.

In Danish it is possible to choose either of two particles in subject-relatives,
see (8a-b). However, sometimes both occur together in one and the same
clause in colloquial speech, see (8c), and occasionally even an at 'that' is sand-
wiched in between som and der, see (8d). This feature of Danish provides a
clue to the analysis of the som-clauses (see further below).

(8) a. den fyr som trafhende 'the chap that met her'
b. den fyr der trafhende
c. den fyr som der trafhende
d. den fyr som at der trafhende

It may be added that it is also possible to use at together with only der, but not
with only som and not as single particle like the corresponding English com-

plementizer in English that-relatives. The relative order between the particles
is invariably som-at-der.

A model for the left periphery of the clause
The analysis of the som-clauses is carried out within a principle- and para-
meter-based framework (in line with Chomsky 1995). Though the traditional
CP of the generative model is well adapted to demonstrating what distin-
guishes som-clauses from other subclauses, I have nevertheless considered it
too restricted to explain the variety within the group of som-clauses. To this
end, a new model for the left periphery of the clause has been worked out. The
result is a split CP, i.e. a C-domain with the capacity to activate several func-
tional phrases.

The model shows a resemblance, albeit partly superficial, to the models pre-
sented in Rizzi 1997 and Platzack 1998b. Both Rizzi and Platzack assume a

ForceP and a FinP. The former phrase expresses sentence/clause type features
in both models ("the specification of Force"). The latter phrase is rather vague
in Rizzi 1997, but is specified in Platzack 1998b as the phrase where the pro-

position is established. The model presented here is a third variant on the
Force-Fin theme.

Like Rizzi and Platzack, I assume a ForceP as the leftmost projection of the
clause. In my model, however, ForceP is a main clause phrase. The ForceP
both makes a clause a sentence, i.e. a grammatical counterpart to an indepen-
dent speech act, and gives it a value that corresponds to a prototypical speech
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act, such as a statement, a question or a command. In most cases, subordinate
clauses do not independently express speech acts and thus have no ForceP.2

Beside the ForceP, I assume two FinP's, one with temporal features, and one
with modal, FinTP and FinMP respectively. These phrases are active in all clau-
ses. The function of establishing a proposition, proposed by Platzack for FinP,
is here associated with the lower of the finite phrases, FinTP. FinTP can attract
(finite) tense-marked verbs and subjects, the role of the subject being "the base
of proposition", i.e. what the predicate is about. Accordingly, the use of a for-
mal subject can be interpreted as the lack of a proposition base.

The higher finite phrase, FinMP, can attract verbs with distinct mood endings
or finite verbs with inherent modality, consequently placing the proposition in
the real world (the indicative case) or in some other world (the subjunctive
case). I take the V2-property of Germanic to be a sign of visible checking of
this feature in main clauses. The fact that finite verbs in V2-languages are not
attracted to FinMQ in subordinate clauses indicates that a formal control of
whether the proposition is placed in the real world or in some other world is
not necessary when the clause does not express an independent speech act.
However, the speaker has to express a certain approach to the propositional
content even in subclauses, be it merely a neutral approach as with a that-
clause; the same underlying proposition of a corresponding //"-clause (inter-
rogative or conditional), in contrast, is explicitly held to be uncertain. I place
complementizers like that and if in FinM9 too.

Among the arguments of the verb, only the subject expresses finiteness, and
accordingly only the subject can be allowed in the specifiers of the finite phra-
ses. This means that spec-FinMP cannot be used for a topicalized constituent or
a fronted wh-constituent that is not the subject of the clause. Topicalized con-
stituents in main clauses have their locus in ForceP, but as this phrase is not
present in subclauses, the question is where the initial constituents in som-clau-
ses are to be found. For this purpose, I propose an XP on top of the FinMP in
som-clauses. The XP attracts constituents with x-reference, i.e. constituents
with open or contextually understood reference.3

Thus, three functional phrases constitute the C-domain of som-clauses, cf.
(9).

2 Syntactically subordinate clauses, especially declarative ones, may in some contexts express
speech acts (asserted propositions). Such clauses may also exhibit structural main clause features,
like topicalization and main clause word order, as observed in Hooper and Thompson 1973. This
relation between syntax and semantics has played a role for the organisation of the C-domain in
this study, for example when identifying ForceP as a sentence phrase (which I assume to be present
in subclauses with structural main clause features). However, som-clauses do not exhibit structural
main clause features and are not assumed to be ForceP's.
31 leave aside the question of whether there also should be an XP in main clause wh-questions,
which are also headed by a constituent with x-reference.
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(9) XP-

FinMP
•FinTP

Internal analysis of som-clauses
The point of departure for the analysis of the som-clauses has been the Danish
relative clause in (10) with three C-domain particles (cf. (8d) above). The split
CP in (9) offers a slot for each of the particles, as shown in (11). (I use IP here
to embrace the whole clause structure below the C-domain.)

(10) den fyr som at der traf hende 'the chap that met her'

(11) XP-

spec-
XQ

X'-

^FinMP^
spec FinM'^

FinM9x/ FinTP^
: Finf

Ops [d]« at

spec

der

Fin-r' IP

ts trafhende

The left-pointing arrows in (11) show what the complementizers som and at
are supposed to do, i.e. identify the constituent operator in spec-XP and mark
a declarative clause type operator, [d], likewise invisible, in spec-FinMP.

The further analysis is now founded on two basic assumptions: 1) the exis-
tence and position of an invisible constituent operator in XP has to be formally
identified and 2) every clause has to be typed with a clause-type operator in
FinMP.4 Som is here primarily associated with the function as marker of consti-
tuent operators in XP, as it is used exclusively in XP-subclauses. The same
function cannot of course be attributed to at or to corresponding complemen-
tizers in other languages, like that in English. TTzöt-complementizers are in-
stead held to be markers of an invisible declarative clause type operator in
FinMP (cf. above).

However, languages do not normally use two complementizers in som-clau-
ses, but only one (or, sometimes, none at all), which indicates access to alter-
native strategies to identify the respective invisible operators. As for the con-
stituent operator, I take as crucial the connection of the som-clause to the ma-
trix. It appears that an invisible constituent can be understood merely contex-
tually in restrictive relatives and subclauses in it-clefts. This must be the case
in English when that-variants are used and in Mainland Scandinavian when
som is omitted. In contrast, it is not possible to leave out som in non-restrictive

4 The second assumption is partly due to the Clausal Typing Hypothesis in Cheng 1997.
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relatives, which indicates that an invisible constituent in XP cannot be contex-

tually understood in this clause type. The same holds true for English, where
non-restrictive relatives, lacking an x-constituent marker like som, are headed
by visible relative pronouns. An attendant question—unanswered in this study
—is why it is always impossible to omit sem in Icelandic, irrespective of clause
type.

An invisible clause type operator in FinMP can alternatively be directly
marked by a complementizer in FinM9 (as in English t/zat-relatives) or contex-
tually interpreted from above, in som-clauses from XP. In cases where the
XP-constituent is visible, the clause type operator will be interpreted according
to the form of the XP-constituent; a wh-word in XP, for example, gives a

wh-operator, [wh], in FinMP. An invisible XP-constituent, on the other hand, is
not a good enough context to identify the clause type operator, but it works
equally well as a visible constituent together with som\ here som is needed, I
presume, just to provide XP with phonological features.

Now, the question is: how can non-subject variants of restrictive relatives
and subclauses in it-clefts do without a complementizer in Mainland Scandi-
navian and English and why can subject variants not do so? The answer fol-
lows from the assumption that an ordinary subject in spec-FinMP works as a
visible (declarative) clause type operator. (Other subject-non-subject asym-
metries, which it would carry us too far afield to investigate here, also support
this assumption.) This means that there are two strategies, both in Scandi-
navian and in English, to identify the clause type when the subject is not in-
visible, i.e. in non-subject variants. The strategies applicable to English are
demonstrated below, where the subclauses of (12a-b) are given the structure
of (13a-b) respectively. (The dotted arrows in (13a-b) indicate that the in-
visible constituents in XP are contextually identified.)

(12) a. the book that she read yesterday
b. the book she read yesterday

(13) /XP\spec-^ X'-^^
Xs FinMP^

spec ^ FinM'^
Finw2-^ ^ FinTP^

spec^ Fin-f
Fin-r- ^ IP

a. >Op; [d]<—that shes ts read yesterday t,
b. •> Op; she* ts ts read yesterday t,

As is clear from (13a-b), the two alternative strategies in English to identify
clause type in non-subject variants of som-clauses with invisible XP-constitu-
ent are insertion of that and fronting of the subject. The latter strategy is ap-
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plicable also in Scandinavian non-subject variants, but the former is (normally)
not. Scandinavian, on the other hand, shows a third strategy: contextual iden-
tification of [d] by a som-marked operator in XP, a strategy that is not applic-
able in languages (like English) lacking an "x-complementizer" like som. Of
course, in subject variants there is no alternative beside the use of a comple-
mentizer.

It is noteworthy that all strategies applicable to non-subject variants pre-

sumably "cost" something, as the subject can stay in FinTP if a complementizer
is inserted, but otherwise has to move one step. The use of optional comple-
mentizers should, therefore, not be considered pleonastic, but rather a choice
of strategy.

As mentioned above, Danish can use either som or the formal subject der in
subject variants of relative clauses. What is of a certain interest here is that der
works as the only particle in the C-domain even in non-restrictive relatives,
where the XP-constituent is not supposed to be contextually identified. The
reason may be that a formal subject signals that the argumental subject is
elsewhere in the clause; in case of a som-clause, XP is the only choice.

Now, the use of som and der in embedded wh-questions in Mainland Scan-
dinavian does not follow from the analysis so far. The function of the particles
in these subclauses is obviously not to identify the XP-constituent; it is already
visible. Nor is it to identify a clause-type operator; spec-FinMP holds a sub-
ject-trace, bound to the wh-antecedent and sharing its features. My suggestion
is that the particles have one more function in addition to those already men-
tioned. It can be used to legitimate the fronting of a subject to XP; the comple-
mentizer som is then, as I see it, used for its subordinating qualities.

An underlying hypothesis is that main clauses (ForceP's) in Mainland Scan-
dinavian demand a certain critical spec-head-relation between the subject and
the finite verb before the subject can move out of the finite phrases. The finite
verb is accordingly fronted to the C-domain in all types of sentences in Main-
land Scandinavian (which is perhaps not the case in other V2-languages). Evi-
dently, there is no demand for a similar spec-head-relation in subclauses. Thus,
som can be used to signal that the clause is not a main clause, and hence allow
the subject to move out of FinMP, although the finite verb is still in VP.

If the wh-constituent is not the subject, there is no formal demand for an ex-

plicit subordinator. This means that som in non-subject variants of embedded
wh-questions is syntactically redundant, which explains its suboptional status
in such clauses. In contrast to interrogative pronouns, relative pronouns in
Mainland Scandinavian are probably inherently subordinating. (Pronouns like
vem 'who' and vad 'what' are not used as relative pronouns, and the relative
vilken 'which' is an independent pronoun, whereas interrogative vilken is a de-
terminer.) If so, som would only double features already expressed, if used to-
gether with a relative pronoun. I take the ungrammaticality of som in pronoun
relatives to testify to a kind of sorting out mechanism of the internal grammar.
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To summarise: the Scandinavian complementizer som is an "x-com-
plementizer", being used exclusively in XP-subclauses. Accordingly, it may be
used to identify an invisible constituent in spec-XP. By adding phonological
features to XP, it can also help an otherwise invisible XP-constituent to serve
as context for the interpreting of clause type. A complementizer of that-type
can not fulfil the former task, but is a direct marker of the declarative clause
type operator in different subclauses. As is evident from many of the som-
clauses, there is no general demand for an explicit subordinator in subclauses,
but the subordinate feature of som seems nevertheless necessary in some of the
som-clauses in Mainland Scandinavian.

The som-clause-matrix relation

It was assumed above that an invisible XP-constituent in restrictive relatives
and subclauses in it-clefts could be contextually identified from the matrix,
whereas in non-restrictive relatives it could not. However, no attempt was
made to explore why. As concerns ordinary relatives, Platzack (2000) argues
in favour of a structural explanation with different organisation of antecedent
+ relative clause (henceforth relative complex) in the restrictive and the
non-restrictive case. But the analysis of this study does not confirm the
clear-cut distinction of Platzack 2000 between relative complexes with restric-
tive subclauses on the one hand and relative complexes with non-restrictive
subclauses on the other. So far, I suggest a semantic solution, based on the pos-

sibility of assigning different semantic features to different determiners. (Some
determiners imply an independently restricted reference of the antecedent and
some do not.)

I am more decisive when it comes to the organisation of cleft sentences. The
focused constituent of the /t-cleft is not (as is often alleged) the antecedent to
the subclause, which is evident when negated clefts are also taken into account,
cf. (14). The subclause in (14) does not point back to Lisa; it is just presup-

posed that somebody borrowed the bike yesterday. Though not as obvious at
first sight, the same presupposition holds true for the corresponding affirmative
cleft, where the identity of "somebody" with Lisa is stated, not denied.

(14) It wasn't Lisa that borrowed the bike yesterday.

I suggest that an it-cleft is based on a predication of identity (which can be sta-
ted, negated and questioned) between one constituent (the focused element of
the cleft) and a relative complex constituent with an invisible antecedent (re-
presenting the "somebody", "something" etc. of the presupposition), see (15).

An interesting characteristic of it-clefts is that the XP-constituent of the sub-
clause may be (in Scandinavian must be) invisible, irrespective of its categorial
status, i.e. if it is nominal or adverbial. In contrast, a relative clause pointing
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(15) Cleft predication

Focused Relative

complexconstituent

Antecedent Relative clause

(invisible)

back to an adverb antecedent in the matrix must (normally) be headed by a
relative adverb, cf (16a-b).

(16) a. It wasn't yesterday {that) Lisa borrowed the bike. (But the day before.)
b. Yesterday, when/{*that) Lisa borrowed the bike,...

My conclusions are two: 1) An XP-constituent must be categorially labelled. It
can sometimes inherit the category from the matrix and sometimes it cannot.
In the former case it may be invisible; in the latter case it must be a visible pro-
noun or adverb. 2) The demand for a visible relative adverb in a subclause like
the one in (16b) supports the suggestion of a different relation between the fo-
cused constituent and the subclause in an it-cleft as compared to the relation
between the antecedent and an ordinary relative clause.
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