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Sammandrag  

 

Denna uppsats behandlar utelämning av subjekt och subjektsfundament, samt i viss mån även 

utelämning av finita verb, i en korpus bestående av satser insamlade från SMS och MSN-

konversationer. Av de 151 insamlade satserna är 150 deklarativa satser och en är en frågesats. 

Det som undersökts är vilka pronomen som utelämnats, vilka verb som förekommer i 

subjektslös konstruktion, vilka skillnader som kan observeras mellan tal- och skriftspråk samt 

varför subjektsutelämning sker, kort ur ett historiskt perspektiv, men även huruvida det rent 

grammatiskt är möjligt med subjektslösa konstruktioner.  

 

Resultatet av undersökningen visar att jag är det subjekt som mest frekvent utelämnas. När 

det gäller verb har däremot ingen motsvarande observation kunnat göras. Det verkar med 

andra ord inte finnas några särskilda finita verb som gynnar utelämning av subjekt.   
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1 Inledning 

Under informationsåldern har den moderna tekniken resulterat bl.a. i att mobiltelefoner och 

persondatorer brett ut sig och nu finns i var mans hem. Detta kan jämföras med situationen för 

ca 20 år sedan då motsvarande teknik var dyr och knappast tillgänglig för allmänheten. 

Mobiltelefonen blev under mitten av 1990-talet var mans egendom, och under åren 2007–

2008 hade 93 % av ungdomar i åldersgruppen 10–18 år en egen mobiltelefon (SCB 2008).   

 

I och med datorns intåg i våra hem och den utbredda tillgången till internet finns även 

möjlighet att kommunicera via program på datorn. Inte enbart via e-post utan även med hjälp 

av så kallade instant messenger-program, alltså direkt kommunikation. Det program som har 

störst utbredning är MSN Live Messenger. Instant messenger (IM) innebär att korta 

meddelanden utbyts i realtid där man kan se när den andra parten skriver, och man kan även 

skicka så kallade emoticons eller smilies. MSN Messenger kräver att man laddar ner ett 

program, skapar en användare och själv lägger till sina kontakter, alternativt godkänner 

förfrågningar från andra. Detta program kräver internetuppkoppling för att fungera, men i och 

med utvecklingen av så kallade smart phones (smarta mobiltelefoner) kan man även ha MSN 

Messenger i mobiltelefonen idag.  

 

Theres Bellander (2006) skriver ungdomars kommunikation, och behandlar då bland annat 

SMS och MSN som skriftliga medier som ungdomar använder sig av för att kommunicera. 

Enligt hennes undersökning använder 80 % sig av chatt på internet (MSN eller andra liknande 

program) varje dag eller varje vecka, och 68 % skickar SMS varje dag eller varje vecka.  

 

SMS och MSN-konversationer hör till vad Bellander (2006) benämner som dialogiskt 

skrivande. Hon tar då främst upp SMS och e-post, men jag anser att chatt i allra högsta grad 

faller under samma kategori. Bellander tar upp att texter som produceras i dessa nya medier, 

t.ex. SMS och e-post, har lett till att gränserna mellan tal och skrift blivit mer diffusa.  

 

Denna uppsats behandlar utelämnade satsdelar i SMS och MSN, så kallade nya tekniker eller 

CMC (Computer Mediated Communication, se Bellander 2006). Det är främst fundament som 

undersökts, eller rättare sagt bristen på sådana, och även när både subjekt och finit verb 

saknas i satsen (det s.k. platshållartvånget, se nedan).  
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Hammarberg & Viberg (1979) tar upp platshållartvånget som innebär att det finns element i 

satsen som är obligatoriska, och dessa skiljer sig mellan olika språk. Svenskan och de flesta 

andra av de nordiska språken har ett obligatoriskt subjekt och en obligatorisk kopula 

(tillhörande, betydelsesvagt verb). Om dessa obligatoriska element utelämnas blir meningen 

ogrammatisk och felaktig. Kortfattat kan man säga att Hammarberg & Viberg menar att både 

subjekt (som fundament eller annorstädes närvarande i satsen) och finit verb måste 

förekomma i en sats för att den ska vara grammatisk och korrekt.  

 

När gränserna mellan tal och skrift förändras kan det få konsekvenser för hur skriftspråket 

utformas. Lagerholm (2008) kommer jag att diskutera närmare i min forskningsbakgrund, 

men kortfattat menar han att tal och skrift är olika former av ett och samma språk, men de 

fungerar på helt olika sätt. Tal finns i nuet och är den form av språk vi föds med, medan skrift 

å andra sidan måste läras in över lång tid och kan granskas och skrivas om många gånger 

innan man lämnar ifrån sig den text man skrivit. Lagerholm diskuterar även chatt som ett 

exempel på en modern skriftspråksform och lyfter fram vikten av att studera dessa nya 

språkformer:  

 

”Däremot kan det vara intressant att analysera chatt stilistiskt för att studera hur ett skrivet 

språk med några av talets förutsättningar formas.”  

(Lagerholm 2008:176)  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka några aspekter av platshållartvånget i nya 

talspråksnära genrer och studera huruvida detta skiljer sig från motsvarande bruk i 

traditionellt skriftspråk.  

 

Min undersökning utgår från följande frågeställningar:  

1) Är några typer av subjektsfundament vanligare att utelämna?  

2) Kan man skönja några mönster i fråga om vilka verb som förekommer i subjektslös 

konstruktion?  

3) Varför skiljer sig språket i MSN och SMS från traditionella skriftspråksformer?  
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1.2 Disposition  

Efter denna inledning följer ett kapitel med forskningsbakgrund som syftar till att ge en grund 

åt analysen. Analysmetoderna förklaras närmare i kapitel tre, likaså materialet och 

insamlandet av min korpus. I kapitel fyra redovisas analysen och exempel från materialet 

presenteras för att tydliggöra analysen. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet av 

analysen, samt implikationer för deskriptiva grammatikor över det svenska språket. Även 

möjligheter till vidare forskning tas upp och diskuteras.  
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2 Forskningsbakgrund  

Detta avsnitt ger en bakgrund till min studie. Det är uppbyggt på följande sätt: Först ger jag en 

kort grammatisk bakgrund som belyser utgångspunkterna för min studie. Därefter behandlar 

jag de språkhistoriska aspekterna av platshållartvånget. Vidare kommer även grammatiska 

regler som berör fundamentstvång och utelämning av finita verb i satser att beröras. 

Avslutningsvis kommer relationen mellan tal och skrift samt talspråksnära skrift att 

behandlas.  

 

 

2.1 Den grammatiska analysmodellen  

En av grundvalarna i svensk grammatik är att för att en sats ska vara komplett måste det 

finnas ett subjekt och ett finit verb. Alltså är exempel 1 fullständigt korrekt enligt denna 

modell, medan exempel 2 inte är det.  

 

(1) Anna sjunger väldigt vackert.  

(2) *Sjunger väldigt vackert.  

 

För att beskriva ordföljden i satsen har jag använt mig av ett satsschema (Platzack 1987b). I 

detta satsschema är det positionerna fundament och typplats som är intressantast för min 

undersökning då dessa två platser inte kan vara tomma utan måste innehålla olika typer av led 

i en deklarativ huvudsats. Detta gäller inte vid bisatser, men eftersom mitt material endast 

består av huvudsatser kommer jag inte att diskutera bisatsordföljd i denna uppsats.  

 

fundament typplats  subjekt adverbial finit verb resten 

Jag reser <– inte <– idag. 

Idag reser <– inte <– –. 

Figur 1. Satsschema över fullständiga satser. 

 

I min egen analys kommer jag att använda mig av detta satsschema, och jag kommer att 

presentera det mer utförligt i kapitel 3.  

 

Vad som kan ha rollen av fundament i satsen varierar starkt. Svenska Akademiens grammatik 

(hädanefter benämnt SAG) skriver att fundamentet kan ha olika strukturer i deklarativa 
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huvudsatser. Nominalfras som subjekt (Min mormors katt ligger gärna och sover på 

dagarna), nominalfras som objekt (Min farmors hund är min lillebror rädd för), adjektiv- och 

participfras som predikativ (Klar med middagen, det blir jag aldrig innan gästerna kommit), 

adverbfras som adverbial (Snart kommer pappa hem), samt flera andra typer av fundament (se 

SAG 35 § 2 för en fullständig lista). Det är de två förstnämnda som finns representerade i mitt 

material, men i form av pronomen och inte långa nominalfraser.  

 

 

2.2 Subjektstvång och ellips av finit verb  

SAG skriver att de allra flesta satser måste innehålla ett subjekt, vare sig det har en direkt 

referent (Anna, stolen, min mormors katt) eller är expletivt
1
 (det som i Det regnar). Trots 

detta finns det subjektslösa, korrekta meningar. Vid direktiva huvudsatser (imperativ) kan 

subjekt utelämnas (Kom genast ner därifrån!), och i relativa bisatser kan subjektet saknas, 

men då krävs istället subjunktionen som (Boken {som/*Ø} ligger där är skriven av min bror). 

 

När det gäller ämnet för min uppsats skriver SAG att ett redundant fundament i deklarativa 

huvudsatser kan utelämnas, såvida det inte föregås av en vokativ- eller interjektionsfras. SAG 

skriver detta om bruket av subjektslösa satser, subjektstvånget till trots:  

 

Konstruktionen har begränsad användning och förekommer mest på anslag, etiketter o.d. 

(om subjektet anger det som anslaget gäller eller det som bär etiketten) eller i 

dagboksanteckningar och korta meddelanden (om subjektet betecknar talaren).  

(SAG 1999:43) 

 

Som exempel förekommer bl.a. Får ej övertäckas, Kommer strax, Vet inte. Trivs bra här och 

stannar nog semestern ut (meddelande på vykort).  

 

Ellips, eller utelämning, behandlas utförligare i ett annat kapitel i SAG (43 § 15–16). Där står 

att subjekt kan utelämnas i talspråk och ledigt skriftspråk om det är redundant och står som 

fundament i satsen. Alltså kan subjektet inte utelämnas om satsen föregås av en konjunktion 

eller en vokativ- eller interjektionsfras som tidigare nämnts. Exempel på felaktiga meningar 

enligt SAG är *Men ska bli roligt att träffa honom, *O, ska bli roligt att träffa honom.  

 

                                                 
1
 Betydelsetomt.  
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Vid ellips av fundament är det ofta pronominella subjekt som utelämnas. Expletiva eller 

referentiella det kan utelämnas: (Det) var meningen, (Det) finns inget jag ogillar så mycket 

som tonfisk. (Jag) tänkte inte på det och (Jag) kunde inte tro det är exempel på ellips av första 

persons-subjekt, men även du, han, man etc. kan utelämnas: (Du) tror att du är bättre än jag, 

(Han) hoppar som en stenget, (Man) vet ju aldrig vad hon tycker om en. De flesta exempel är 

hämtade från SAG (43 § 15).  

 

Det är inte bara fundamentet som kan utsättas för ellips, utan även finita betydelsesvaga verb. 

Ett referentiellt (tillbakasyftande) eller expletivt (betydelsetomt) subjekt kan utelämnas 

tillsammans med sitt verb. Exempelvis: Bra gjort, du sköter dig, fick man höra. Jfr Det var 

bra gjort …, Trevlig bekantskap, säger jag, din Monica Jfr Hon är en trevlig bekantskap …, 

Osäkert om de klarar sig Jfr Det är osäkert om de klarar sig. (SAG 43 § 16).  

 

SAG säger vidare om ellips av ovanstående typ att det oftast förekommer vid predikativ i 

meningar som uttrycker värderingar och att den är väldigt konventionaliserad, faktiskt så 

konventionaliserad att den kanske inte borde räknas som ellips alls. Enligt SAG verkar det 

oftast vara just verbet vara som utelämnas, men de nämner i en fotnot att man i talspråk och 

dagboks- eller vykortsspråk kan låta vara stå kvar framför predikativet: Var meningen, Var 

sjuk igår men är bättre idag.  

 

Loman & Jörgensen (1971) skriver ”[s]om felkonstruerade (FelM) bedöms meningar med 

tomt fundament i påståendesats. Det tomma fundamentet kan då som regel tänkas fyllt med ett 

(obetonat) pronomen eller pronominellt adverb, t.ex. jag, det, där, här, nu” (1971:53–54). Här 

handlar det dock inte enbart om ett utelämnat subjekt, utan om alla typer av fundament. Som 

exempel nämner de ”tar ju gärna te kniven å så där” som exempel på utelämnat subjekt, ”bryr 

jag mig inte om” som exempel på utelämnat objekt och ”byggde dom nya kapell” som 

exempel på utelämnat adverbial.  Loman & Jörgensen har tagit sina exempel från genuint tal, 

vilket är värt att betänka eftersom även mina exempel är genuina, även om de inte kommer 

från renodlat talspråk.  

 

Wendt (2006) tar upp bruket av subjektslösa satser på vykort. Enligt SAG är det godtagbart 

att använda subjektslösa satser på vykort och vid korta meddelanden. I Wendts material har 

mer än vart tredje fundament utelämnats, vilket är en fingervisning om hur vanligt det faktiskt 

är med icke satsformade meningar i vad som ändå måste anses vara vardagligt språk, även om 
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kutymen att skicka vykort kan tyckas ha avtagit sedan datorns och mobiltelefonens intåg i de 

svenska hemmen. Wendts artikel och resultat kommer att diskuteras vidare i kapitel 4 i 

jämförelse med mitt eget material och resultat.  

 

 

2.3 Språkhistoriska aspekter av platshållartvånget  

Wessén (1965) skriver att i de nordiska fornspråken kunde en sats vara verbinitial och ändå 

vara deklarativ, medan VS-ordföljd
2
 i modern svenska innebär att satsen blir en fråga. 

Fortfarande används i dagens isländska VS-ordföljden både vid frågor och i deklarativa satser. 

Exempel på SV-ordföljd: Þeir gengu inn og helsuðu fólkinu, och på VS-ordföljd: Gengu þeir 

inn og heilsuðu fólkinu. Översättning lyder: De gick in och hälsade på folket (Thráinsson 

2007). Subjektet som då utelämnas i fundamentsposition var sedan tidigare känt eller ett 

trycksvagt ord. Wessén skriver även: ”Utan tvivel har den [VS-ordföljden] varit en fullt 

normal och vanlig form även i fsv. [fornsvenskt] talspråk” (1965:215). Detta innebär att 

utelämnandet av subjekt i fundamentsposition inte är ett nytt påfund, utan att det förekommit 

långt före vår tid.  

 

Även Platzack (1987a) tar upp isländskan i jämförelse med svenskan när det kommer till VS-

ordföljd. Han hävdar att den enda synliga skillnaden mellan dessa två nordiska språk är det 

faktum att isländskan har kongruens mellan subjekt och verb, något som svenskan tappade på 

1600-talet. Detta skulle alltså vara skälet till varför VS-ordföljd i isländskan är godtagbart, 

medan det inte är det i svenskan. Platzack redovisar dock förekomster av VS-ordföljd bland 

svenska modersmålstalare i Malmö från en undersökning som tidigare gjorts av Dahlbäck & 

Vamling. Platzack, Dahlbäck och Vamling tolkar detta som ett dialektalt fenomen, eftersom 

alla de förekomster de stött på varit i malmöitiskt talspråk.  

 

En av de som motsäger Platzacks teorier om varför VS-ordföljd är omöjligt i svenskan är 

Magnusson (2007). Han diskuterar både Mörnsjö (2002) och Platzack (1987a) och poängterar 

skillnader mellan deras olika angreppssätt. Mörnsjö hävdar att det rör sig om en orealiserad 

satsbas
3
, alltså ett osynligt fundament. Det innebär att det enligt Mörnsjö finns ett fundament i 

satsen, men det syns inte utan är underförstått. Enligt Platzack kan det bara handla om en 

                                                 
2
 VS-ordföljd innebär omvänd ordföljd, alltså att verbet kommer före subjektet, vilket inte är det normala i 

svenskan som är ett SVO-språk. Alltså subjekt- verb-objekt som i ”Kalle slår Pelle”. 
3
 Satsbas är den term SAG använder för att beskriva fundamentet, men de framhåller att fundament är satsbasen i 

en deklarativ huvudsats. Satsbas är en allmännare term som beskriver samma företeelse.   
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orealiserad satsbas om verbet kongruensböjs efter subjektet (som då kan utelämnas eftersom 

subjektet är tydligt i och med verbkongruensen). Magnusson säger dock att ”det rent intuitivt 

är svårt att förstå varför kongruens skulle hänga ihop med tom satsbas” (2007:47). Han 

fortsätter med att säga att det är oväntat att VS-ordföljd över huvud taget förekommer i 

modern svenska som ju inte har verbkongruens.  

 

Magnusson (2007) har även en genomgång av VS-ordföljd i äldre svenska där han hänvisar 

till Alvings arbete från 1916, vilket även Platzack (1987a) gör. Eftersom svenska i grunden är 

ett SVO-språk (subjekt – verb – objekt) blir VS-ordföljden en inversion. Denna inversion, då 

t.ex. påståendesatser blir verbinitiala och subjektslösa, har enligt Magnusson två utmärkande 

drag: Endera är subjektet ett enkelt pronomen (jag, du, han, hon), eller så är det finita verbet 

vara.  

 

 

2.4 Tal och skrift  

Lagerholm (2008) behandlar skillnaderna mellan tal och skrift. Han skriver att skriften 

utvecklar människans intelligens, samt att den gör att man vågar utmana sin omvärld på ett 

annat sätt eftersom den är oberoende av mottagaren och dennes omgivning. Med hjälp av 

skrift kan man lättare få en översikt över vad det är man försöker framföra med sin text, och 

man har möjlighet att strukturera och omstrukturera sin text många gånger innan man 

slutligen lämnar den ifrån sig. Detta är svårare, eller kanske rent omöjligt, med tal eftersom 

det produceras för och i ögonblicket. Med tal kan man däremot använda sin röst och sin kropp 

för att förmedla känslor och nyanser som man inte kan göra med enbart skrift.  

 

Talet är den naturligaste formen av språk enligt Lagerholm (2008). Vi föds med ett talspråk, 

inte ett skriftspråk. Skriftspråket måste läras in under lång tid, och det kommer ändå aldrig att 

bli ett renodlat skriftspråk eftersom bokstäverna som bildar text är symboler för språkljud. 

Skriften omvandlas alltså till tal när vi läser.  

 

Lagerholm (2008) går igenom begreppen tal och skrift för att klargöra vad de innebär och vad 

skillnaderna mellan dem egentligen är. Tal och skrift är olika kanaler för att förmedla språk, 

alltså att kommunicera. Vi kan bara använda oss av en i taget. Lagerholm tar dock upp att 

man ibland talar om ”hybridformer” (Lagerholms citationstecken), alltså mellanting mellan tal 
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och skrift. Vanligtvis talar man då om chatt som ligger nära skriften på så vis att det är ett 

skriftligt kommunikationssätt, men det ligger även nära talet.  

 

I sin avhandling från 1999 tar Lagerholm upp muntlighetens utveckling och diskuterar 

relationen mellan skriftspråklighet och talspråklighet. Han visar på att det kan ske 

förändringar över tid i den meningen att tal och skrift kan närma eller fjärma sig från 

varandra. En annan viktig sak att påpeka är att nya genrer kan tillkomma på skalan mellan 

skrift- och talspråklighet och förändra förhållandet mellan dessa. För 1900-talet är SMS och 

chatt utmärkta exempel på detta eftersom de utmanar distinktionen mellan tal- och skriftspråk.  
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3 Metod och material  

I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur insamlingen av mitt material har gått till, samt 

vilka metoder för analys jag har använt mig av.  

 

 

3.1 Materialet  

Materialet består av 100 verbinitiala satser som excerperats ur mina egna loggar från 

programmet MSN Messenger, samt 51 verbinitiala satser som excerperats från SMS som stod 

att finna i min egen mobiltelefon.
4
 I MSN Messenger styr mejladressen hur konversationerna 

sparas. Jag har gjort ett slumpmässigt urval i konversationerna hos åtta användare. Loggarna 

bestod av varierande mängder text, samt varierande antal verbinitiala satser. I de fall där 

loggarna var korta har alla påträffade satser plockats ut, och i de fall där loggarna var längre 

plockades endast en del av satserna ut.
5
 I SMS:en excerperades 51 satser från tre personer 

utifrån den ordning meddelandena återfanns på min telefon.  

 

Det är totalt åtta informanter (samtliga från Västerbotten) som gått med på att låta mig 

använda deras produktioner i mitt arbete. Från vissa av informanterna finns både SMS och 

MSN-meddelanden, medan andra bara finns representerade i MSN-materialet. Av sju 

personer har jag fått skriftliga medgivanden, och från en person ett medgivande via telefon.  

 

 

3.2 Analysen  

Mitt material har analyserats utifrån olika perspektiv. Materialet har granskats ur ett 

grammatiskt perspektiv, och främst utifrån det satsschema som hämtats från Platzack (1987b), 

kallat det gemensamma satsschemat (se avsnitt 2.1). Detta för att tydligt visa strukturen i 

satsen.   

 

  

                                                 
4
 Det insamlade materialet är resultaten av dialoger mellan mig och en andra part, men det är bara den andra 

partens produktioner som samlats in och undersökts.  
5
 I ett fall har satsen omarbetats för att undvika eventuella missförstånd som den ursprungliga satsen skulle 

kunnat leda till. Utelämnade bokstäver för att markera dialektala drag i skrift har av mig åter ifyllts och 

markerats med hakparenteser: (3) jo men orka[r] int[e] ändra  
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4 Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultatet av analysen. I avsnitt 4.1 tas fakta om korpusen samt 

övergripande resultat upp, i avsnitt 4.2 redovisas undersökningen av de utelämnade subjekten, 

avsnitt 4.3 redogör för verben som förekommer i konstruktion med utelämnat subjekt. Vidare 

i avsnitt 4.4 analyseras ett antal satser utifrån det satsschema som togs upp i kapitel 2, följt av 

en genomgång av ett särskilt intressant fall i avsnitt 4.5. Avslutningsvis kommer en kort 

sammanfattning av resultatet i avsnitt 4.6.  

 

 

4.1 Övergripande resultat  

Korpusen består totalt av 151 satser, varav 148 är verbinitiala, medan tre saknar finit verb (se 

tabell 1). Av de 151 satserna är 150 deklarativa huvudsatser medan en är en frågesats med 

utelämnat subjekt. Denna sats kommer att diskuteras närmare senare.  

 

Tabell 1. Antal satser i materialet med och utan finit verb.  

    Antal Andel 

Med finit verb 148 98 % 

Utan finit verb  3 2 % 

Summa    151 100 % 

 

Magnusson (2007) och Platzack (1987a) tar upp användandet av fundamentslösa satser som 

ett möjligt drag i malmöitiskt talspråk, men eftersom samtliga av mina informanter kommer 

från Västerbotten kan vi avfärda teorin om verbinitiala satser som ett sydsvenskt dialektdrag 

helt och hållet. Verbinitiala satser är snarare att betrakta som ett talspråkligt drag än ett 

dialektalt drag. Ett stöd för detta är även Magnusson, Platzack och Wessén (1965) när de 

lyfter fram att det i fornsvenska var möjligt att ha verbinitiala påståendesatser då skillnader 

mellan tal och skrift var mindre. Att utelämna fundamentet är då snarare något som styrts av 

skriftspråkliga konventioner, snarare än resultatet av en strukturell grammatisk förändring.  

 

 

4.2 Referens  

Som tidigare nämnts har Wendt (2006) gjort en undersökning som till viss del liknar min 

egen. Han undersökte den elliptiska stilen som förekommer på vykort, och i hans material är 

mer än vart tredje fundament utelämnat. Totalt 42 subjekt i fundament är utelämnade, och av 
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dem är två tredjedelar ett jag, 12 är ett utelämnat vi och 2 stycken är i tredje person. Inga av 

de utelämnade fundamentssubjekten var ett expletivt det.  

 

I materialet fanns 151 satser där subjektet utelämnats, men med hjälp av kontexten har det 

varit möjligt att dra slutsatser om vad som har utelämnats för att sedan kunna återskapa det. I 

figur 2 visas vilka subjekt som utelämnats i materialet.  

 

  

Figur 2. Diagram över vilka subjekt som utelämnats i materialet.  

 

Detta diagram tydliggör fördelningen mellan de utelämnade fundamenten, där jag har en klar 

plats som det mest utelämnade subjektet i min korpus. Det kommer på en andraplats, men är 

ändå mindre än en femtedel av antalet utelämnade jag. På tredjeplats kommer vi med 2 

förekomster, och allra sist kommer du, han och man med 1 förekomst vardera. Av de 27 det 

som återskapades var fördelningen mellan referentiella och expletiva det väldigt tydlig också, 

vilket illustreras i figur 3 nedan.   

 

 

Figur 3. Fördelningen mellan referentiella och expletiva det. 
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Precis som figur 3 visar är referentiella det nästan dubbelt så många som de utelämnade 

expletiva i min korpus. Huruvida det är vanligare att utelämna referentiella subjekt är svårt att 

säga utan en jämförelse med satser där subjektet är närvarande.  

 

 

4.3 Verb 

Det finns totalt 56 olika verb i materialet i olika tempus, men de som är sammanställda 

kommer bara från de 148 satser som hade ett finit verb i initial position. Där har förekommer 

som hjälpverb är det ha som har räknats som verb, inte verbet som står i konstruktion med ha 

som hjälpverb. Som visas i figur 4 nedan är ha det vanligast förekommande verbet, med 

kunna på andraplats. Ska kommer på tredjeplats med sina 10 förekomster efter 18 förekomster 

av ha och 17 förekomster av kunna. De följande verben i diagrammet varierar mellan 7 och 3 

förekomster. Det förekommer även ett stort antal verb som har 1 eller 2 förekomster. Den 

fullständiga listan på verb presenteras i bilaga 1.  

 

  

Figur 4. Diagram över de verb vanligast förekommande i subjektslös konstruktion i 

materialet. Tre förekomster eller fler. Sammanställt efter infinitivform.  

 

 

4.4 Det gemensamma satsschemat  

I figur 5 kan vi se ett antal satser från materialet som placerats in i satsschemat. 

Fundamentsplatsen och subjektsplatsen är tomma, något som enligt SAG är omöjligt för att 

satsen ska vara grammatiskt korrekt. Kategorin ”tidigare” har tillförts för att visa att vissa 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
ha: 18 
kunna: 17 
ska: 10 
vara: 7
tro: 6
måste: 5
göra: 5
finnas: 4
komma: 4
börja: 4
hoppas: 3 
tycka: 3
få: 3
älska: 3



19 

 

satser föregås av konjunktioner, vokativ- och/eller interjektionsfraser. Som jag nämnde i min 

forskningsbakgrund bryter detta mot SAG som kallar dessa för felaktiga meningar. I min 

diskussion kommer jag dock att diskutera vidare huruvida dessa exempel borde få ta plats i 

deskriptiva grammatikor.  

  

tidigare fundament typplats  subjekt adverbial finit verb resten 

– – går – inte <- att maila dom 

– – hoppas – – <- allt går bra 

jo men – orka[r] – int[e] <- ändra 

– – hörs – sen <- – 

– – är – ju <- om tre veckor 

– – funderar – – <-  på att gå? 

men – vet – inte <- vad 

– – finns – inte <-  i min bok 

– – har – inte <-  ätit mat än 

– – ska – – <- köra bil nu 

– – kan – – <- vara hemma då 

Figur 5. Satsschema över satser med finit verb.  

 

Hammarberg och Viberg (1979) tar upp platshållartvånget som jag nämnde i kapitel 2. Nedan 

står ett antal exempel att finna där både finit verb och subjekt saknas. I exempel (4) är det ett 

svar på en fråga om vad personen ska göra härnäst. Exemplet som visas är då ett direkt svar 

på denna fråga, där både jag och ska är underförstådda eftersom de nämndes i den fråga som 

ställdes precis innan. I (5) är det en fortsättning på personens egen utsaga om något som 

denne aldrig varit riktigt bra på. Exempel (6) skiljer sig från de andra på så vis att det är det 

enda exemplet på detta från SMS-korpusen (de andra två kommer från MSN-korpusen som är 

mer kontinuerlig i sin dialog), samt att denna sats inte föregicks av någon tidigare 

konversation på detta ämne och var den enda text som fanns i detta SMS.  

 

(4) spela Assassins creed, och facebook  

(5) aldrig varit bra på det  

(6) varit med om en krock  

 



20 

 

Dessa exempel är för få för att några egentliga slutsatser ska kunna dras, men detta diskuteras 

vidare i kapitel 5.  

 

 

4.5 Positioner  

Ett fall måste lyftas fram som ett specialfall eftersom det är det enda i sitt slag som står att 

finna i korpusen, men även för att det i sig självt är unikt och inte stämmer överens med ett 

flertal grammatiska regler.  

 

Exempel (7) är en frågesats med utelämnat pronomen, ett du. SAG godkänner inte detta som 

en grammatisk sats eftersom subjektet som utelämnats inte skulle ha stått i 

fundamentsposition. Som tidigare nämnts i avsnitt 2 säger SAG att subjekt kan utelämnas 

endast om de står i obetonad fundamentsposition. Denna sats har dock ett utelämnat subjekt i 

subjektsposition, och om det hade funnits i satsen hade det varit ett betonat pronomen.   

 

(7) Funderar på att gå?  

 

Denna enda förekomst är gäckande, och eftersom bara ett exempel av ett utelämnat fokuserat 

led har stått att finna i mitt material är det svårt att dra några allmängiltiga slutsatser. Detta 

exempel och utelämning av fokuserade led diskuteras vidare i kapitel 5.  

  

 

4.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det bland subjekten fanns tydliga skillnader i 

vilka subjekt som utelämnas, där jag var det subjekt som mest frekvent utelämnades med 

nästan 79 % av alla förekomster av utelämnade subjekt i korpusen. Bland de verb som 

förekom i subjektslös konstruktion var det inga särskilda mönster eller högst ovanliga verb 

som på något sätt skulle uppmuntra till utelämning av subjektet. Ett ovanligt fall med ett 

utelämnat subjekt i frågekonstruktion tittades lite närmare på, dock utan några nyskapande 

slutsatser. Detta fall kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.  

  



21 

 

5 Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras, och även möjligheter till vidare forskning på 

området kommer att behandlas.  

 

 

5.1 Diskussion av resultatet  

Här följer en diskussion av resultatet som redovisades i det förra kapitlet.  

 

5.1.1 Pronomen  

Resultatet av undersökningen ger inga entydiga svar, förutom att subjektslösa satser 

förekommer otvunget både i SMS och i MSN-konversationer. Tydligt är dock vilka subjekt 

som utelämnats. I Wendts (2006) undersökning av vykort var det precis som i min egen flest 

jag som utelämnats. Hos Wendt var det 28 av totalt 42 utelämnade subjekt som var jag, 

medan det i min lite större undersökning var 119 utelämnade jag av totalt 151 utelämnade 

fundament. I min egen undersökning kom det på en klar andraplats med 27 utelämnade, 

medan det hos Wendt inte förekom ett enda utelämnat det.  Detta kan bero på att Wendt 

undersökt vykort som är en skriftspråklig genre där utrymmet är ytterst begränsat, samt att 

avsändaren och ändamålet med vykortet är mycket tydliga. Att SMS och MSN-konversationer 

är allmännare i fråga om språk jämfört med vykort kan alltså leda till att olika typer av subjekt 

utelämnas.  

 

5.1.2 Verb 

I fråga om verb har inga tydliga mönster i fråga om att vissa verb lättare skulle leda till 

utelämning av subjektet upptäckts. Att vissa verb förekommer oftare än andra i materialet 

beror mer på verbens frekvens i språket snarare än att de lättare står i subjektslös 

konstruktion. Alltså bör de allra flesta verb kunna stå i denna typ av konstruktion, utan att det 

påverkar förståelsen av satsen, men detta går definitivt att undersöka närmare.  

 

5.1.3 Konjunktioner, vokativ- och interjektionsfraser  

SAG skriver uttryckligen att i satser som föregås av en konjunktion, vokativ- eller 

interjektionsfras kan inte subjektet utelämnas. Trots detta förkommer det satser i mitt material 

där subjektet utelämnats efter en konjunktion, vokativ- eller interjektionsfras.  
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(3) jo men orka[r] int[e] ändra  

(8) har skickat in kopior men har fortfarande inga meriter
6
  

(9) men står upp i protest  

(10) men vet inte vad  

 

Dessa fyra satser är de enda som förekommer med en konjunktion eller interjektionsfras, 

vilket betyder att de inte är särskilt vanliga i materialet. SAG benämner dessa satser som 

felaktiga eftersom de föregås av en konjunktion (och i ett fall en interjektion), men eftersom 

SAG är en deskriptiv grammatik och dessa exempel kommer från naturligt språk borde de 

kanske anses vara fullgoda exempel på modern svenska. Kanske borde de just därför tas med i 

grammatikorna som exempel på naturligt språk istället för som exempel på felaktiga 

meningar.  

 

5.1.4 Utelämning av subjekt och finit verb  

Satser utan subjekt och finit verb är också något som mycket sällan förekommer i materialet. I 

materialet har endast tre förekomster påträffats.  

 

(4) spela Assassins creed, och facebook  

(5) aldrig varit bra på det  

(6) varit med om en krock  

 

Som nämndes i avsnitt 4.4 är (4) ett direkt svar på en fråga om vad personen ska göra härnäst. 

Jag och ska blir alltså underförstådda eftersom de nämndes i direkt föregående mening (trots 

att detta yttrades av en annan part och i form av en fråga) och utelämnas. (5) är en fortsättning 

på en utsaga där personen berättar om något som denne aldrig varit bra på. Båda dessa 

exempel kommer från MSN-delen av min korpus, och kan alltså sättas in i ett större 

sammanhang. (6) är den enda av dessa tre som fanns i SMS-korpusen, och skiljer sig 

dessutom på så vis att den stod som ensam text i ett SMS, utan någon föregående information.  

 

Trots att dessa tre exempel rent grammatiskt är likadana skiljer de sig åt på det sätt som de 

används. Ett svar på en fråga, ett tillägg till en egen utsaga och som ensam information i ett 

meddelande. Dessa tre exempel bryter mot Hammarberg och Vibergs (1979) regel om 

                                                 
6
 Eftersom det är två huvudsatser och bara den senare består av en konjunktion följt av en subjektslös 

konstruktion har den senare satsen markerats i fet stil.  
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platshållartvång, men i sitt sammanhang är de ändå begripliga och möjliga att förstå. Det 

handlar i exempel (4) och (5) om att det som nämnts i tidigare satser även gäller för 

efterföljande satser, som ett slags makrogrammatik. För (6) finns dock inga sådana 

förklaringar, utan snarare en vilja om att snabbt få fram information.   

 

5.1.5 Utelämning i frågekonstruktion  

En sista punkt jag vill diskutera närmare är exempel (7). Detta är det enda fall där du 

utelämnats, samt det enda fall av utelämning från en icke-satsinitial position som jag kunnat 

hitta i mitt material.  

 

(7) Funderar på att gå?  

 

Denna sats är som tidigare nämnts mycket gäckande, och som enda exempel på utelämning av 

ett subjekt i frågekonstruktion skapar det en misstanke om att du har utelämnats av misstag. 

Kontexten har studerats närmare för att försöka avgöra om det beror på ett misstag eller om 

exempel (7) rent av är ett ensamt fall av subjektsutelämning i en fråga, och svaret är oklart. 

Det finns inget i kontexten som tyder på att det skulle vara ett misstag, men på grund av att 

det är ett ensamt, isolerat fall bör man inte heller dra förhastade slutsatser om att det skulle 

vara ett revolutionerande fall.  

 

Eftersom det bara finns en förekomst av utelämning av denna typ i mitt material är det 

omöjligt att dra några allmängiltiga slutsatser, men jag kommer att ta upp detta kort igen i 

avsnitt 5.3 för diskussion.  

 

 

5.2 Tal- och skriftspråk och genrer däremellan  

Tal- och skriftspråk är två givna genrer när man talar om språkvetenskap. De är ytterpunkter 

på en skala över olika språkliga genrer, precis som Lagerholm (1999) tar upp. SMS och MSN-

konversationer befinner sig i mitten av denna skala. De är skriftliga genrer, men språket i dem 

befinner sig mellan tal och skrift. I min forskningsbakgrund tog jag bland annat upp att 

verbinitiala satser i fornsvenska (och än idag i isländska) kunde vara deklarativa satser, något 

som i modern svenska istället blivit frågesatser. Detta har åtminstone skett i skriftspråket. 

Talspråket har alltid varit svårare att kontrollera, och man kan anta att det i tal alltid varit 
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möjligt att utelämna subjekt i en sats, även om det inte accepterats i skriften. I och med detta 

kan man anta att det som studerats i min uppsats, subjektslösa satser i skrift, alltså inte 

försvunnit helt i vårt språk sedan fornsvenskan. Det handlar alltså inte om språkliga 

förändringar på samma sätt som man kanske väntat sig, utan snarare förändringar i stilmässiga 

konventioner över tid.  

 

Dessa moderna talspråkliga skriftspråksformer kan vara till stor hjälp för forskare som vill 

titta på hur modernt tal- och skriftspråk fungerar. Det gäller inte bara för dem som vill göra 

grammatiska analyser som jag själv. Materialet finns i nästan obegränsade mängder om man 

letar på rätt platser, och möjligheterna är oändliga. Jag citerade Lagerholm i min inledning, 

där han skrev att chatt skulle kunna analyseras stilistiskt ”för att studera hur ett skrivet språk 

med några av talets förutsättningar formas” (Lagerholm 2008:176). Denna undersökning är 

bara ett exempel på hur SMS- och MSN-språk kan användas för att få större insikt i vilka 

typer av språk vi använder oss av.  

 

 

5.3 Vidare forskning  

Det finns som tidigare nämnts nästintill oändliga möjligheter att studera denna typ av språk 

som språkforskare. Jag tänker dock ta upp aspekter av min egen undersökning och sådant jag 

stött på under arbetets gång som skulle vara intressant att titta närmare på.  

 

En aspekt som skulle vara intressant att titta närmare på är de fall med ellips av både subjekt 

och finit verb som jag stött på i mitt material. Min undersökning har inte varit särskilt 

omfattande eftersom det skulle finnas möjlighet att avsluta den under loppet av en termin, och 

den skulle alltså kunna göras mycket större och omfatta fler exempelsatser. Det vore 

intressant att se om det går att skönja några mönster på samma sätt som jag gjort med exempel 

(4) och (5) där man kan se att grammatiken sträcker sig över flera satser utan hänsyn till var 

gränsen går mellan en sats och en annan.  

 

Exempel (7) som jag tog upp i avsnitt 4.5 och även i 5.1.5 är det enda i sitt slag som jag stött 

på i mitt material och i de efterforskningar jag gjort inför den teoretiska bakgrunden. Om man 

utökade materialet och fokuserade på att leta efter utelämnade led i frågekonstruktioner 

kanske man skulle kunna hitta fler fall och genomföra en närmare analys. Eftersom (7) är ett 
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isolerat fall kan man inte dra förhastade slutsatser, och en närmare studie för att se om fler 

liknande exempel förekommer (kanske i talspråk) skulle kunna sprida ljus över de frågor som 

väckts i och med denna undersökning.  

 

 

5.4 Sammanfattning  

Denna uppsats har bestått av en undersökning av grammatiska fenomen i en korpus bestående 

av satser utan subjekt och i viss mån även utan finit verb som stått att finna i insamlade SMS 

och delar av MSN-konversationer. I inledningen presenterade jag ett antal frågeställningar 

och jag ska återkomma till dem här.  

 

Frågeställningarna sammanfattas som följer:  

1) Är några typer av subjekt vanligare att utelämna?  

Det förekommer ganska stora skillnader i vilka subjekt som utelämnas. Jag var det subjekt 

som var vanligast att utelämna i mitt material med 119 utelämnade jag av totalt 151 

utelämnade subjekt. Det kom på andra plats med 27 utelämnade, vi på tredje med 2 

utelämnade och sist kom du, han och man med 1 utelämnat vardera. Även fördelningen 

mellan expletiva och referentiella det undersöktes med resultatet att 17 av de utelämnade det 

var referentiella och 10 var expletiva.  

 

2) Kan man skönja några mönster i fråga om vilka verb som står i subjektslös konstruktion?  

Det går inte att se några mönster på att vissa verb skulle vara särskilt vanliga i subjektslös 

konstruktion. Vissa verb är vanligare, men de är vanliga även i vanligt, vardagligt språk.  

 

3) Varför skiljer sig språket i MSN och SMS från traditionella skriftspråksformer?  

Vissa tecken i språket tyder på att det har varit vanligt med utelämning av subjekt i talspråk, 

medan det i skriftspråk har skett förändringar i konventioner kring huruvida 

subjektsutelämning är acceptabelt. I talspråkliga skriftspråksgenrer som SMS och MSN kan 

man se talspråkligheten lysa igenom på så vis att det där är acceptabelt att utelämna subjekt 

precis som man gör i talspråk, trots att det är ett skriftligt medium för kommunikation.  
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Bilaga 1:  

 

Fullständig lista över verb i subjektslös konstruktion. Ordnad efter infinitiv.  

 

ha 18 
kunna 17 
ska  10 
vara 7 
tro 6 
måste 5 
göra 5 
finnas 4 

veta 4 
komma 4 
börja 4 
hoppas 3 
tycka 3 
få 3 
älska 3 
gå 2 
tänka 2 
glömma 2 
låta 2 
fundera 2 
känna 2 

läsa 2 
skicka 2 
säga 2 
se 2 
prata 2 
hålla 1 
fatta 1 

drömma 1 
fixa 1 
söka 1 
hälsa 1 
bry 1 
vilja 1 
förstå 1 
höras 1 

orka 1 
stava 1 
säga 1 
leka 1 
sitta 1 
kolla 1 
bo 1 
bli 1 
stå 1 
sakna 1 
få 1 
köra 1 
verka 1 

lära 1 
bruka 1 
begära 1 
åka 1 
hinna 1 
lasta 1 
ge 1 

 


