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This paper investigates distributional patterns concerning the prefield and expletive subjects in two
closely related languages, Swedish and Dutch, and in non-native learners of Swedish. Native
(Swedish, n=17; Dutch, n=17) and non-native speakers (adult Dutch-speaking learners of Swedish,
n=17) completed an oral picture description task and an unedited informal writing task. The overall
frequencies with which constituents (subject vs. adverbial vs. object) occurred in the prefield were
similar for all three groups in the oral data, though expletive subjects were more frequent in
Swedish. In the written data, Swedish showed a more pronounced subject-initial pattern than
Dutch. Distributional differences between Swedish and Dutch were smaller than previously re-
ported for Swedish vs. German (Bohnacker & Rosén 2008, Bohnacker 2010). Learners mostly pro-
duced syntactically well-formed utterances but overused elliptic V1 clauses with overt postverbal
subject (unattested in native Swedish), which can be attributed to syntactic transfer from L1 Dutch.
Learners underused certain other word orders, namely prefield doubling (place adverbial + resump-
tive så) and postverbal expletive subjects, which in the oral genre were extremely frequent in native
Swedish. The extent to which L2 learners produced postverbal expletives was found to be related
to individual patterns in L1 Dutch, and for Dutch to be affected by regional origin (Netherlands vs.
Flanders) and transferred to L2 Swedish.

Keywords: Dutch, expletive subject, individual transfer, informal speech, L2, postverbal subject,
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Denna studie undersöker användningen av fundament, formellt subjekt och
ordföljd i de närbesläktade språken svenska och nederländska samt hos ne-
derländsktalande inlärare av svenska. Vuxna andraspråksinlärares ordföljder
skiljer sig ofta från modersmålstalares. Även avancerade inlärare avviker
ibland från de ordföljdsmönster som modersmålstalare använder för att struk-
turera olika typer av talade och skrivna diskurser. Hos avancerade inlärare
handlar det dock i låg utsträckning om ordföljder som är ogrammatiska på
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målspråket, utan snarare om val av ordföljder som inte är idiomatiska i
kontexten eller helt enkelt inte föredras av modersmålstalare, vilket i littera-
turen beskrivs som foreign soundingness (Granger 1996 s. 17) eller discourse
accent (Bohnacker 2010 s. 134, se också Carroll & Lambert 2003, von Stut-
terheim 2003).

Inlärare kan överanvända eller underanvända ordföljder jämfört med mo-
dersmålstalare och tidigare studier av olika språkkombinationer har visat på
subtila men kvarstående skillnader. Exempelvis var ordföljden hos inlärare av
romanska språk (t.ex. av spanska och italienska med engelska som förstaspråk,
L1) inte helt målspråklig i diskurs och de föredrog en annan ordföljd än mo-
dersmålstalare i acceptabilitetsbedömningsexperiment, gällande fördelningen
av utelämnat vs utsatt pronominalt subjekt och val av subjekt-verb- eller
verb-subjektordföljd med fokuserade subjekt (se t.ex. Lozano 2006, Sorace &
Filiaci 2006, Belletti m.fl. 2007, Rothman 2009).1 Liknande skillnader mellan
modersmålstalare och inlärare sågs för tyska i studier av avancerade inlärare
med spanska och engelska som L1 i en bildbeskrivningsuppgift (Carroll m.fl.
2000). Dessa inlärare hade tillägnat sig adekvata lexikala och grammatiska
medel för att organisera information på tyska men föredrog att inleda satser och
introducera referenter på andra sätt än modersmålstalare.2 Vissa forskare har
föreslagit att denna typ av avvikelser härstammar från problem med kopp-
lingen mellan syntax och andra kognitiva domäner, såsom diskurs-pragmatiska
(informationsstrukturella) aspekter av språket (t.ex. Sorace 2005, Sorace & Fi-
liaci 2006, Sorace 2011), dvs. att grammatiken i sig behärskas men att inlärare
har kvarstående processningsproblem med att koppla ihop en konstruktion med

1 I (i) nedan visas ett exempel på skillnader i val av ordföljd (VS eller SV). 
(i) Kontext: Du och din vän är på en högljudd fest. Polisen anländer. Din vän har varit på toalet-

ten och har  endast märkt att någon kommit. Hon frågar:»¿Quién llegó?» (Vem kom?) Du
svarar:
a) »Llegó la policía.» (Kom polisen)
b) »La policía llegó.» (Polisen kom)

Infödda spanska talare föredrar a), dvs. VS ordföljd medan avancerade L1-engelska inlärare av
spanska accepterar b), dvs. SV ordföljd, i mycket högre utsträckning, se Lozano 2006, s. 165–172.
2 Infödda tyska talare brukade introducera nya referenter (t.ex. ein Baum ’ett träd’) genom att för-
ankra dem spatialt i diskursen via ett satsinitialt rumsadverbial (prepositionsfras eller pronomi-
naladverb, t.ex. daneben ’bredvid-det’) som i (i). Inlärarna använde oftast det mindre specifika spa-
tiala da ’där’ som i (ii) eller icke-spatiala, existentiella konstruktioner som i (iii).

(i) Daneben    /  Neben dem Haus steht ein Baum
bredvid-det  bredvid huset        står   ett  träd

(ii) Da steht ein Baum
där står   ett träd

(iii) Es  gibt   ein(en) Baum
det finns ett         träd
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dess pragmatiska funktioner på ett målspråkligt sätt. Andra forskare menar att
det snarare handlar om överföring av frekvensmönster från modersmålet (eller
tidigare inlärda språk), vilket inte behöver innebära att det föreligger allmänna
brister i gränssnittet mellan syntax och diskurspragmatik hos inläraren (Boh-
nacker & Rosén 2008, Walter & Grommes 2008, se även Rothman 2009, White
2009).

Fundamentet (eng. prefield, eller preverbial slot, se t.ex. Carroll & von Stut-
terheim 2003, ty. Vorfeld, se t.ex. Reis 1980, Zifonun m.fl. 1997 s. 1502 f., nl.
voorveld, se t.ex. ANS 1997, Vandeweghe m.fl. 2004), dvs. den syntaktiska
förstaposition i huvudsatser i V2-språk, har stor betydelse för hur texter struk-
tureras och information presenteras. Fundamentet i svenskan innehåller enligt
SAG (1999, band 4 s. 689) »satsled med viss textuell eller informationsdyna-
misk funktion.»  Det skapar sammanhang mellan meningar och satser (textuell
koherens) och »är kommunikativt mycket viktigt, eftersom det förankrar satsen
i en diskurs» (Bohnacker & Rosén 2009 s. 145). Fundamentet innehåller ofta
känd information (satsens tema), medan ny information (rema) följer efter
V2-satsens finita verb. Att undersöka hur fundamentet används av inlärare av
V2-språk är alltså relevant för att studera inlärning av inte bara formell syntax
utan även av informationsstruktur. I vilken utsträckning olika ordföljder an-
vänds i olika diskurser i svenska är något som inte undersökts utförligt och som
inte heller tas upp i språkundervisning i någon högre utsträckning. Samtidigt är
fundamentet centralt för informationsstrukturering i germanska V2-språk, på
såväl sats- som textnivå.

Tidigare studier har visat på skillnader mellan närbesläktade språk såsom
tyska och svenska gällande distribution av satsdelar i fundamentet samt infor-
mationsstruktur (se t.ex. Bohnacker & Rosén 2008, 2009, Bohnacker 2010).
Korpusstudier har visat att svenskan tenderar att i högre utsträckning placera
subjekt, särskilt formella subjekt, i fundamentet, medan tyskan inleder fler sat-
ser med objekt och längre adverbialuttryck. Detta trots att de två språken har
samma syntaktiska möjligheter, dvs. samma typer av satsdelar och fraser kan
placeras i fundamentet. Som förklaring av dessa resultat har föreslagits att
svenskan generellt följer principen tema > rema i högre utsträckning än tyskan
(se Bohnacker & Rosén 2008, 2009, Bohnacker 2010). Bohnacker & Rosén
(2008) tolkar alltså skillnaderna i frekvens för de olika ordföljderna som att
svenska respektive tyska har olika preferenser gällande ordföljder och infor-
mationsstruktur. Dessa språkbundna preferenser är inte relaterade till individu-
ella stilpreferenser hos talarna utan är generella skillnader i hur fundamentet
används i språken. Inlärare måste alltså inte bara lära sig vilka ordföljder som
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är grammatiskt korrekta utan även hur frekventa de olika ordföljderna är och
på vilket sätt de används i målspråket. 

Undersökningen som beskrivs här tar avstamp i tidigare forskning om skill-
nader i användningen av fundamentet i tyska och svenska, med särskilt fokus
på hur inlärare av språken hanterar dessa skillnader (se Bohnacker & Rosén
2008, 2009, Bohnacker 2010). Dessa studier visade att inlärare med svenska
som modersmål överför sina ordföljdsmönster till främmandespråket tyska på
olika färdighetsnivåer, vilket innebär att de överanvänder satser inledda med
formellt subjekt och placerar för få objekt och adverbial i fundamentet. Denna
överanvändning respektive underanvändning visade sig dels när korpusdata
från inlärarna jämfördes med data från infödda tyska talare, dels vid bedöm-
ningsexperiment då infödda tyska talare fick läsa och bedöma texter skrivna av
avancerade inlärare och skriva om då det ’inte lät tyskt’. Omskrivningarna
ledde till en minskning av subjekt och framför allt formella subjekt i fundamen-
tet samt en markant ökning av objekt och adverbial (Rosén 2006). 

På liknande sätt överförde avancerade tyska inlärare av svenska sina prefe-
renser till andraspråket svenska och använde för få satser som inleddes med
formellt subjekt. De överanvände även fonologiskt och informationsmässigt
tunga satsinitiala subjekt, objekt och adverbial. 

Svenska och nederländska är en kombination av närbesläktade germanska
språk där andraspråksinlärning och ordföljd inte undersökts i någon högre ut-
sträckning och det är denna kombination som undersöks i föreliggande studie.
Vår tanke var att samla in så informella, spontana data som möjligt, men för att
öka jämförbarheten valde vi att styra upp ämnet vilket ledde till elicitering av
muntliga bildbeskrivningar samt (oredigerade) skriftliga spontana texter om ett
givet ämne. Någon tidigare studie som undersöker förekomsten av olika sats-
delar i fundamentet samt formella subjekt hos inlärare av svenska med neder-
ländska som förstaspråk och jämför med användningen hos svenska och neder-
ländska modersmålstalare har inte genomförts. Syftet med denna studie var
därför i första hand att undersöka fördelningen av olika satsdelar i fundamentet
i muntligt och skriftligt material från inlärare av svenska med nederländska
som förstaspråk, samt att jämföra denna med fördelningen av olika satsdelar i
fundamentet i dessa inlärares nederländska och i texter från en grupp moders-
målstalare av svenska (delstudie 1). Som andra steg analyseras användningen
av formellt subjekt i postverbal position, samt den totala förekomsten av for-
mella subjekt, i det muntliga materialet (delstudie 2). Avvikelser från målsprå-
kets (svenskans) struktur, frekvensmönster, individuell variation samt möjlig
transfer från förstaspråket diskuteras. Fokus i den aktuella studien ligger på lin-
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jär ordföljd, och resultaten redovisas därför utan att vara bundna till en viss
strukturell teori. 

Denna artikel har följande struktur. I avsnitt 2 beskrivs kort likheter och
skillnader mellan nederländska och svenska gällande för undersökningen rele-
vanta aspekter. I avsnitt 3 ges en översikt över studiens material och metod. I
avsnitt 4 och 5 redovisas resultaten för delstudie 1 respektive delstudie 2. Av-
slutningsvis förs en diskussion och redovisas slutsatser i avsnitt 6. 

2. Nederländska och svenska
Nederländska och svenska är två närbesläktade germanska V2-språk. I dessa
språk placeras alltså verbet på syntaktisk position 2 i huvudsatser, se SAG
(1999, band 1 s. 21), vilket är den aspekt av grammatiken som är av relevans
för vår studie. Huvudsatser som inte inleds med subjekt kräver inversion av
subjekt och verb, dvs. ordföljden X-V-S. I båda språken kan i princip alla typer
av fraser och satsdelar, såväl enkla formella subjekt som komplexa lexikala
subjekt, objekt, predikativer, topikaliserade verbfraser och adverbialuttryck,
placeras i fundamentet (för svenska, se SAG 1999, band 4 s. 431 ff., 689 f., för
nederländska, ANS 1997, avsnitt 21.3.1.1, Houët 2012 s. 180). De formella
skillnaderna mellan språken avseende de aspekter som studeras här är alltså mi-
nimala. Exempel (1) och (2) visar den identiska V2-strukturen hos icke-sub-
jektsinitiala satser på svenska respektive nederländska (fundamentet kursive-
rat). 

(1) sv. Igår åkte han till Stockholm (X-V-S)
(2) nl. Gisteren ging hij  naar Stockholm (X-V-S)

En skillnad mellan språken som är värd att nämnas är att nederländskan, precis
som tyskan, har en stor grupp pronominaladverb. Dessa kan placeras i funda-
mentet och används i nederländskan såväl i informellt tal som i skrift för att
främja textkoherens (de Rooy & Wikén Bonde 2005 s. 89 ff.), medan de, med
ett fåtal undantag (t.ex. därom), försvunnit ur svenskan; de kvarvarande hör
hemma i det formella skriftspråket (SAG 1999, band 3 s. 650).

Svenskans ordföljd är bunden i relativt hög utsträckning (Ekerot 1979 s. 82)
och används som bekant för att uttrycka bl.a. subjekt-objekt-relationer. Neder-
ländskan liknar här svenskan. Båda språken är s.k. platshållarspråk (Hammar-
berg & Viberg 1977), vilket innebär att om inte det egentliga subjektet eller an-
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nat satsled står i fundamentet i en deklarativsats, fylls positionen med en plats-
hållare,3 ett formellt subjekt (sv. det) eller motsvarande (nl. er/het) (sv. Ekerot
1979 s. 83, SAG 1999, band 4 s. 42, nl. topisch er ‘topikalt det’, van den Toorn
1984 s. 230 f., presentatief er ’presentativt det’, ANS 1997, avsnitt 8.6.3.2,
noodzakelijk plaatsonderwerp ‘nödvändig plats-topik’, van den Toorn 1984 s.
230, se även ANS 1997, avsnitt 8.6.3.1).4 Svenskans platshållartvång med in-
version, som har visat sig vara problematiskt för inlärare av svenska (Hammar-
berg & Viberg 1977), har alltså en motsvarighet i nederländskan. Satser med
initialt formellt subjekt kräver omvänd ordföljd i båda språken, där det egent-
liga subjektet följer verbet.5 I (3) och (4) ges exempel på en sådan sats. 

(3) sv. Det finns kaffe
(4) nl. Er is koffie

formellt S V egentligt S

Av den kortfattade översikten ovan kan slutsatsen dras att svenskans och ne-
derländskans ordföljd i huvudsatser är mycket likartad. Om skillnader mellan
språken finns gäller dessa alltså hur frekvent olika ordföljder används, t.ex. hur
ofta olika typer av satsdelar placeras i fundamentet.

3. Material och metod

3.1 Beskrivning av inlärarna och kontrollgruppen
Totalt samlades material in från 17 inlärare (nederländska L1/svenska L2), 15
kvinnor och 2 män, 18–25 år. Könsfördelningen kan ses som representativ för

3 Här diskuteras platshållartvånget endast i relation till fundamentspositionen.
4 Det finns fler nederländska motsvarigheter till svenskans det som av utrymmesskäl inte tas upp
här. Vad som utgör ett formellt subjekt, i nederländskan såväl som i andra språk, samt hur presen-
tativa konstruktioner ska klassificeras är omdebatterat (se Grondelaers 2008 s. 156). I forskningen
har t.ex. diskuterats om icke-referentiellt er ska betraktas som ett formellt subjekt eller som bety-
delsetomt lokativt adverbial (vilket det historiskt sett har varit, jfr eng. there). Vi anser dock inte
att denna artikel utgör platsen för en uttömmande teoretisk diskussion om vad ett formellt subjekt
är, då åsikterna om detta skiljer sig åt. Fokus har varit på att jämföra svenska och nederländska,
med utgångspunkt i sv. det. Detta betyder att det som räknas till kategorin formellt subjekt i vår
analys av det nederländska materialet är förekomster av s.k. presentatief er (ANS 1997, avsnitt
8.6.1.2) samt icke-referentiellt het (ANS 1997, avsnitt 5.2.10, 5.2.5.2.2).
5 I nederländskan kallas denna typ av omvänd ordföljd er-inversie, se Vandeweghe m.fl. (2004 s.
66). 
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det antal män respektive kvinnor med nederländska som modersmål som stu-
derar svenska vid universitet/högskola. Alla inlärare började lära sig svenska i
vuxen ålder (mellan 16 och 22 års ålder) och studerade vid högskolor i Sverige
vid tidpunkten för datainsamlingen. Nio inlärare kom från Nederländerna och
8 från Belgien (Flandern). Tio inlärare studerade svenska som huvudämne
(motsvarande kandidatexamen) vid universiteten i Groningen (Nederländerna)
och Gent (Belgien) och hade börjat lära sig svenska när de inledde sina univer-
sitetsstudier. Vid tiden för datainsamlingen hade inlärarna vistats i genomsnitt
2–3 månader i Sverige,6 där de flesta var utbytesstudenter inom nordiska språk,
och hade då exponerats för svenska under 2–3 år. 

Alla inlärare hade deltagit i formell undervisning i svenska, men den upp-
skattade mängden varierade från endast ett fåtal lektioner upp till 600 lek-
tionstimmar. De flesta hade haft 250–500 undervisningstimmar. Inlärarnas
självskattade kunskapsnivå i svenska varierade mellan B1 och C1 enligt Com-
mon European Framework of Reference (CEFR, se Skolverket 2009).7 De kan
alltså klassificeras som relativt avancerade inlärare. Vi anser att självskatt-
ningen huvudsakligen är korrekt och då detta inte i första hand är en studie av
inlärarnas kunskapsnivå gällande t.ex. grammatisk korrekthet, anser vi själv-
skattning vara ett tillräckligt bedömningsverktyg (även om ett (oberoende)
språktest kunde ha varit ett bra komplement till självskattningen). Alla inlärare
hade studerat minst två främmande språk innan de började lära sig svenska.
Alla hade studerat engelska, de flesta franska och ungefär hälften tyska. I til-
lägg till dessa språk hade vissa av inlärarna kunskaper i ett antal andra språk.
Tre av inlärarna var tvåspråkiga från födseln (nederländska kombinerat med
engelska, tyska eller frisiska). 

Gruppen med svenska som förstaspråk (kontrollgruppen) bestod av 3 män
och 14 kvinnor i åldrarna 20–25. Kontrollgruppens köns- och åldersfördelning
matchar alltså inlärargruppens. Ingen av modersmålstalarna hade någon starkt
utpräglad dialekt som kan tänkas haft inflytande på resultaten. Såväl de
svenska modersmålstalarna som inlärarna rekryterades genom sociala kontak-
ter och genom tidigare deltagare i studien.  

6 En inlärare hade bott i Sverige i 3,5 år och två inlärare endast 3 veckor när de deltog i studien.
7 Fördelningen av inlärarna och deras självskattade behärskning var följande: B1: 3 inlärare, B2: 5
inlärare, B2/C1: 4 inlärare, samt C1: 5 inlärare. Inom CEFR kallas en inlärare på B-nivån respek-
tive C-nivån ’självständig inlärare’ respektive ’avancerad inlärare’ (Skolverket 2009 s. 23).
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3.2 Beskrivning av materialet
Muntliga och skriftliga data samlades in från inlärarna på såväl deras första-
språk (nederländska L1) som på deras andraspråk svenska (svenska L2), samt
från kontrollgruppen (svenska L1).8 För att hålla det muntliga materialet så
jämförbart som möjligt användes samma uppgift och samma stimulimaterial
för alla deltagare. Även för det skriftliga materialet hölls texttyp och tema
konstant. 

Det muntliga materialet består av beskrivningar av två bilder (tecknade bil-
der av rum) och spelades in digitalt och transkriberades ordagrant (även längre
pauser samt tvekljud angavs).9 Bildbeskrivningar valdes dels därför att de utgör
en relativt informell genre men samtidigt gör det möjligt att kontrollera för
innehåll, och dels då de främjar användning av såväl subjekts- som adverbial-
initiala satser. Det skriftliga materialet består av informellt skrivna texter (om
frågan »Vad gjorde du förra veckan?»), och samlades in elektroniskt via ett
enklare ordbehandlingsprogram utan stavnings- och grammatikkontroll (word-
pad). Alla deltagare fick 20 minuter på sig för den skriftliga uppgiften. Datain-
samlingen skedde nov. 2009–feb. 2011.10 

Det totala antalet ord räknades och hela materialet segmenterades för hand i
satser, vilket gav det totala antalet fundament.11 Därefter skedde manuell räk-
ning av förekomsten av olika satsdelar i fundamentet (delstudie 1).12 Endast
fullständiga satser räknades. Detta innebär att fundament i ofullständiga satser,
såsom i avbrott och omstarter i det muntliga materialet, inte har räknats. Satser
med tomt fundament, s.k. V1-satser, räknades dock. De olika satsdelarna dela-
des sedan upp i olika underkategorier, dvs. olika typer av adverbial och huru-
vida subjekten var pronomen, lexikala nominalfraser osv. För delstudie 2 räk-
nades förekomsten av postverbala formella subjekt i det muntliga materialet. I

8 Data samlades in från inlärarna på L1 nederländska och L2 svenska vid samma tillfälle med en
tvåspråkig försöksledare (en av författarna).
9 Den genomsnittliga längden på bildbeskrivningarna är 2min 21s för svenska L1, 3min 8s för
svenska L2 samt 2min 1s för nederländska L1. Bildbeskrivningarnas längd varierar mellan 1min
10s och 7min 17s.
10 Materialet från inlärare 1–6 samt modersmålstalare 1–6 har tidigare analyserats i Lindgren 2010,
där, utöver fördelningen av satsdelar i fundamentet, även referentintroduktion och upprätthållande
(referent maintenance), samt pronomen i olika syntaktiska positioner undersöktes.
11 I enlighet med Bohnacker & Rosén 2009 tas inte samordnande konjunktioner upp här, då de en-
dast är bindeord som inte påverkar ordföljden (Zifonun m.fl. 1997 s. 1578). Inte heller interjektio-
ner eller liknande inledande delar av yttranden som är separerade med en paus, anses vara en del
av fundamentet. Se även de Vries 2009.
12 Materialet transkriberades och kodades av en av författarna och kontrollerades sedan av den
andra. Oklarheter och oenigheter gällande kodningen löstes genom diskussion. 
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tabell 1, som ger en översikt över materialet, kan vi se att materialstorleken för
grupperna är jämförbar. Pearsons χ2 har använts i vår statistiska analys. Ge-
nomgående har post-hoc-test (bonferroni) använts för att jämföra fördelningen
av de olika kategorierna. 

Tabell 1. Materialöversikt.

4. Delstudie 1: Satsdelar i fundamentet
I detta avsnitt redovisas resultaten från delstudie 1. Först gås generella re-
sultat från det muntliga (4.1) respektive skriftliga (4.2) materialet igenom
innan vi tittar närmare på individuell variation (4.3) och transfer (4.4) i
materialet. 

4.1 Muntligt
I detta avsnitt ges först en generell beskrivning av satsdelarna som hittats i
fundamentet innan fördelningen av olika typer av subjekt och adverbial un-
dersöks.

I det muntliga svenska L2-materialet förekommer ett fåtal brott mot V2-re-
geln (10/801 satser, 1,2 %).13 Dessa förekommer, med ett undantag, endast hos
en inlärare, som är den inlärare som haft minst formell undervisning och gene-
rellt fått minst svensk input (inlärare 5).14 Denna inlärare har även många lexi-
kala problem och kodväxlar till såväl nederländska som engelska i sina bildbe-
skrivningar. Det är därför tänkbart att brotten mot V2-regeln beror på transfer

Muntligt 
(bildbeskrivningar)

Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1

Antal ord 7723 7816 7912
Antal huvudsatser  755  801  711
Skriftligt 
(informell text)

Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1

Antal ord 8195 6169 8572
Antal huvudsatser  699  631  666

13  Hos modersmålstalarna förekommer inga brott mot V2-regeln. 
14  Denna inlärare hade endast haft 16 timmars undervisning samt vistats i Sverige i 3 veckor vid 
datainsamlingstillfället.
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från engelska. Inläraren producerar både korrekta adverbialinledda satser med
inversion, se (5), och V3-satser, se (6).

(5) till höger av det finns det en, en flicka
(svenska L2, inlärare 5, bild 1)

(6) *till vänster det finns en toalett
(svenska L2, inlärare 5, bild 1)

En ytterligare inlärare producerar en V3-sats. Övriga inlärare har helt korrekt
V2. De få förekomsterna av satser med brott mot V2-regeln har räknats med i
det totala antalet huvudsatser.15 Satserna har klassificerats efter den inledande
satsdelen och därmed återfinns de adverbialinledda V2- och V3-satserna i ka-
tegorin rumsadverbial. 

I tabell 2 ges en översikt över fördelningen av olika satsdelar i fundamentet
i det muntliga materialet. Antalet förekomster anges inom parentes. 

Tabell 2. Satsdelar muntligt.

Fördelningen av satsdelar i fundamentet skiljer sig något åt, men signifi-
kanta skillnader föreligger endast mellan svenska L2 och nederländska L1
gällande fördelningen av subjekt och adverbial (χ2=14624, df=4, p=
0.006).16 De tre delmaterialen uppvisar huvudsakligen liknande mönster för
fördelningen av adverbial och subjekt i fundamentet, med ca ⅔ subjektini-
tiala satser och ⅓ adverbialinitiala satser. Förekomsten av andra satsdelar
än subjekt och adverbial är mycket låg (1,9 % för svenska L1 samt ca 1 %
för svenska L2 och nederländska L1), vilket i hög utsträckning kan kopplas
till genren. I denna typ av enkel bildbeskrivning krävs få objekt eller andra
typer av satsdelar i satsinledande position. Fokus ligger i stället på presen-
teringskonstruktioner, antingen med existentiella uttryck (t.ex. det finns) el-
ler genom inledande spatiala uttryck (t.ex. i rummet står). Inlärarna har en

15 Att utesluta satserna med brott mot V2-regeln skulle inte förändra siffrorna i tabell 2 nämnvärt. 

Satsdelar (muntligt) Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Subjekt  64,4% (486)  69,0% (553)  60,9% (433) 
Adverbial  33,8% (255)  30,1% (241)  38,1% (278) 
Objekt   1,6% (12)   0,9% (7)   1,0% (7) 
Predikativ   0,3% (2)   0% (0)     0% (0)
Totalt 100%  (755) 100% (801) 100% (711)

16 Signifikanstestet genomfördes med tre kategorier inom variabeln satsdel (objekt och predikativ
sammanfördes till en kategori), eftersom kategorierna annars skulle bli för små och vi primärt var
intresserade av förhållandet mellan andelen subjekt och andelen adverbial.
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något starkare tendens att placera subjekt i fundamentet i sin svenska L2,
medan de i nederländska L1 i något högre utsträckning använder adver-
bialinledda satser. Skillnaderna i procent är dock relativt små (svenska L1
64,4 %, svenska L2 69 % respektive nederländska L1 60,9 % subjektsinitiala
satser).

Resultaten stöds av tidigare studier. I en undersökning av Corpus Gesproken
Nederlands, en stor korpus över talad nederländska, fann Bouma (2008) runt
70 % subjekt i fundamentet. Bohnacker (2010) rapporterar 62 % subjektsini-
tiala satser i den talspråkliga delkorpusen, bestående av intervjumaterial ur den
svenskspråkiga Talbanken (se även Jörgensen 1976 s. 101 f.). Vi ser alltså
ingen markant skillnad gällande fördelningsmönster för olika satsdelar mellan
nederländska och svenska, såsom Bohnacker & Rosén (2008, 2009) fann för
kombinationen svenska–tyska.17 Detta kan bero på att svenska och nederländ-
ska i vardagligt tal inte skiljer sig åt eller att genren bildbeskrivningar (som inte
undersökts av Bohnacker & Rosén 2008, 2009) inte ger upphov till stora fre-
kvensskillnader. En ytterligare möjlighet är att vår korpus är för liten för att
fånga upp eventuella frekvensskillnader. Vi går nu närmare in på olika under-
kategorier av subjekt. I tabell 3 visas fördelningen av olika typer av subjekt i
fundamentet.

Tabell 3. Subjektsfördelning i fundamentet i det muntliga materialet.

Samma typer av subjekt återfinns i fundamentet i alla tre grupperna, nämligen
formella subjekt, pronomen och lexikala nominalfraser (med substantiv). För-
delningen av de tre olika typerna av subjekt är mer jämn i nederländska, medan
svenska L2 verkar ha fler pronomen. Ett lågt antal tomma fundament (dvs. ute-
lämnade subjekt) finns också i alla tre delmaterialen (se avsnitt 4.2). Intressant
är att svenska L1 har en betydligt högre andel formella subjekt (40,6 %) än ne-

17 En hög andel subjektsfundament har ansetts gynnas av korta meningar med få satsled (Daniels-
son 1976 s. 54) och detta skulle eventuellt kunna förklara den höga andelen subjekt i fundamentet
generellt i det muntliga materialet. Av utrymmesskäl är det dock inte möjligt att vidare diskutera
denna fråga. 

Muntligt (subjekt) Svenska L1  Svenska L2  Nederländska L1
Formella subjekt   40,6%   34,5%   25,6% 
Pronomen   39,0%   44,8%   38,8% 
Lexikala nominalfraser   18,6%   19,5%   34,6% 
Tomt fundament i samordnad 
sats efter konjunktion    1,9%    1,1%    0,9% 
Totalt antal  100% (486)  100% (553)  100% (433)
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derländska L1 (25,6 %), med svenska L2 däremellan (34,5 %). Vi återkommer
till detta i avsnitt 5.3.18 

I tabell 4 visas fördelningen av olika typer av adverbial i fundamentet.

Tabell 4. Adverbialfördelning i fundamentet i det muntliga materialet.

* Pronominaladverben fungerar alla som rumsadverbial.
**Med övriga adverbial avses adverbial som varken är tids- eller rumsadverbial. Detta inkluderar
t.ex. orsaks- och satsadverbial.

Som vi kan se dominerar rumsadverbial i fundamentet i det muntliga materialet
för alla tre grupperna. Detta beror naturligtvis på genren; för att kunna beskriva
bilder behövs rumsadverbial, inklusive i fundamentet. Av alla adverbial utgör
rumsadverbialen, inklusive rumsadverbial + så och pronominaladverb, 70,9 %
i svenska L1, 71,3 % i svenska L2 samt 87 % i nederländska L1. Exempel (7),
(8), (9) visar satser med rumsadverbial i fundamentet. 

(7) vid fotändan står en papperskasse
(svenska L1, deltagare 8, bild 2)

(8) vid andra änden av sängen finns en matkasse, en papperskasse 
(svenska L2, inlärare 10, bild 2)

(9) aan het  voeteneind staat een papieren boodschappentas
vid den  fotända      står   en   pappers  handlingskasse
‘Vid fotändan står en papperskasse’
(nederländska L1, deltagare 2, bild 2)

Andelen tidsadverbial är p.g.a. genren låg i alla tre grupperna. Intressant är att
andelen tidsadverbial är högre i såväl svenska L1 som svenska L2 jämfört med
nederländska L1. Denna skillnad är statistiskt signifikant.19 Detta beror på
svenskans tendens att inleda satser med sen/(sen) så, ett tidsadverbial med sam-
manbindande funktion som även liknar en konnektor. Den fungerar i förelig-

18 Skillnaderna i fördelning mellan de tre grupperna är statistiskt signifikanta (χ2=51,451, df=6,
p<0.001). Post-hoc-testet visar signifikanta skillnader mellan nederländska L1 och svenska L1/
svenska L2 gällande andelen formella subjekt. Nederländska L1 har i stället en högre andel nomi-
nalfraser.

Muntligt (adverbial) Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Tidsadverbial  23,5%  24,1%   5,9% 
Rumsadverbial  27,8%  67,6%  79,3% 
Rumsadverbial + så  42,7%   3,7%   0%
Pronominaladverb*   0,4%   0%   7,7% 
Övriga adverbial**   5,5%   4,6%   7,0% 
Totalt 100% (255) 100% (241) 100% (278)

19 χ2=319,860, df=8, p<0.001. Post-hoc-testet visar även att nederländska L1 har signifikant högre
andel rumsadverbial än svenska L2. Inga skillnader finns gällande andelen övriga adverbial. 
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gande genre endast delvis som ’äkta’ tidsadverbial, men har betraktats som
tidsadverbial vid vår klassificering. Så i fundamentet är mycket vanligt i infor-
mell talad svenska (Ekberg 1997 s. 99, Eriksson 1997 s. 124, för en omfattande
beskrivning av så-konstruktioner i svenska, se Ekerot 1988). Exempel (10) res-
pektive (11) visar satser med sen/så från svenska L1 och svenska L2. 

(10) och sen så finns det en spegel ovanför handfatet
(svenska L1, deltagare 3, bild 1)

(11) och så finns det en toalettrulle också
(svenska L2, inlärare 4, bild 1)

Pronominaladverb i fundamentet återfinns, undantaget en förekomst i svenska
L1, endast i nederländska (7,7 % av alla adverbial, vilket innebär i 2 % av alla
satser). Ett exempel som innehåller pronominaladverb (daarop (där-på) ’på
den’) ser vi i (12).

(12) onder het  prikbord       staat het  bed  en     daarop staat een opgeklapte
under den anslagstavla står  den säng och därpå    står   en   öppen
laptop
laptop
‘Under anslagstavlan står sängen och därpå står en öppen laptop’
(nederländska L1, deltagare 2, bild 1) 

 
En intressant typ av adverbialkonstruktion är konstruktionen där rumsadverbial
följs av så, dvs. X-så-V-S, alltså en typ av s.k. fundamentsdubblering med så
eller dubbelt fundament/dubbelt satsled (Jörgensen & Svensson 1986 s. 139,
Ekerot 1988 s. 72 ff., Ekerot 1995 s. 85 f., Bolander 2005 s. 212 f.) eller icke-
anaforisk dubblering (Ekerot 1988 s. 246). Konstruktionen kallas även adjunk-
tionellt så och är vanlig i talad svenska (SAG 1999, band 4 s. 10 f., 99, 694 f.),
främst i informellt språkbruk (Nordström 2010 s. 37).20 Exempel (13) visar
denna konstruktion.

(13) till vänster om handfatet så finns en toalett 
(svenska L1, deltagare 1, bild 1)

Konstruktionen är mycket frekvent i det muntliga svenska L1-materialet
(14,5 %, 109/755). Hos dessa infödda talare förekommer den i högre utsträck-

20 Dubbleringskonstruktionen finns även med tidsadverbial, men här har vi valt att endast fokusera
på den i vårt material mycket vanligare konstruktionen med rumsadverbial + så. Eftersom kon-
struktionen med tidsadverbial endast förekommer 14 gånger i materialet från svenska L1 (samtliga
sen + så) och inte alls används av inlärarna valde vi att inte ha den som en egen kategori i tabell 4.
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ning än endast rumsadverbial i fundamentet (9,4 %, 72/755).  Konstruktionen
finns inte i nederländskan och förekommer mycket sällan hos inlärarna – en-
dast 1,1 % (9/801) av huvudsatserna i svenska L2 inleds på detta sätt.21 Huvud-
delen av dessa (5/9) produceras av en inlärare..22 Hos de svenska modersmåls-
talarna utgör dubbleringskonstruktionen däremot inte något individuellt drag –
den förekommer hos alla talare utom en, i snitt 6 förekomster per talare. Inlä-
rarna använder dessutom i de flesta fall då (7/9) i dubbleringen medan de
svenska modersmålstalarna uteslutande använder så. Exempel (14) visar kon-
struktionen hos inlärarna.

(14) bredvid sängen då står det en skåp 
(svenska L2, inlärare 1, bild 2) 

Nordström (2010 s. 44) ger exempel där så i acceptabilitetsbedömningsexperi-
ment ersatts med då och resultatet blir icke-acceptabla satser.23 Nordströms
(2010) exempel innehåller dock inte rumsadverbialinledda satser. Inlärarnas
låga användning av dubbleringskonstruktionen, dvs. ett typiskt fall av underan-
vändning, kan bero på att konstruktionen nästan uteslutande används i infor-
mellt talspråk och därför inte lärs ut inom ramen för formell undervisning i
svenska. Resultaten kan jämföras med resultat från avancerade inlärare av
svenska med L1-tyska där liknande konstruktioner med X-så-V-S lärdes in
sent (Bohnacker 2007 s. 53 f.).

4.2 Skriftligt
Efter denna redogörelse för det muntliga materialet går vi nu vidare till det
skriftliga materialet, dvs. informella texter skrivna på dator utan stavnings-
eller grammatikkontroll om ämnet »Vad gjorde du förra veckan?». Först ges en
generell beskrivning av satsdelar i fundamentet innan vi tittar närmare på olika
typer av subjekt och adverbial. 

I materialet fanns två brott mot V2-regeln hos inlärarna. Ytterligare en typ
av strukturellt avvikande huvudsatser förekom hos inlärarna, nämligen uteläm-
nat adverbial i fundamentet med utsatt postverbalt subjekt. Tabell 5 visar sats-
delarna i fundamentet i det skriftliga materialet. 

21 För en mer utförlig analys av så-konstruktioner i materialet, se Lindgren 2014.
22 För mer information om denna inlärare, se avsnitt 4.2. 
23 Se (i) (exempel från Nordström 2010 s. 44), där användningen av då leder till en sats som mo-
dersmålstalare av svenskt standardspråk finner avvikande.
(i) I alla fall (*då) bryr vi oss inte om det
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Tabell 5. Fördelning av satsdelar i fundamentet: Skriftligt.

Tabell 5 visar tydliga skillnader mellan svenska och nederländska. Svenska
L1-texterna, liksom även svenska L2-texterna, uppvisar ett fördelningsmönster
som liknar det muntliga materialet, dvs. ca ⅔ subjektsinitiala och ⅓ adverbial-
initiala satser, medan andelen subjektsinitiala satser är lägre i nederländska
(53 %). Istället har nederländska L1 hela 44,7 % adverbialinitiala satser. Ande-
len objekt och predikativer är låg (1,6 % i svenska L1, 1,4 % i svenska L2 och
2,3 % i nederländska L1). Nederländska L1 har signifikant högre andel adver-
bial i fundamentet än svenska L1 och svenska L2, vilket naturligtvis även inne-
bär en lägre andel subjekt (χ2=36,304, df=4, p<0.001).24

Tabell 6 visar fördelningen av olika typer av subjekt i det skriftliga mate-
rialet. 

Tabell 6. Subjektsfördelning i fundamentet i det skriftliga materialet. 

Föga förvånande för genren, informella berättar-centrerade texter, är andelen
pronomen, varav de flesta är personliga pronomen, mycket hög. När de olika
subjektstyperna i fundament granskas vidare ses markanta skillnader mellan de
tre grupperna. Nederländska L1 har en signifikant lägre andel formella subjekt
i fundamentet jämfört med svenska L1 och svenska L2, en signifikant högre an-
del pronomen än svenska L1 samt en signifikant högre andel lexikala nominal-
fraser än svenska L2 (χ2=52,577, df=8, p<0.001). 

I det skriftliga materialet finns två typer av utelämnade subjekt: samord-
ningsellips, där fundamentet är tomt (dvs. subjektet har utelämnats) efter kon-

Satsdelar (Skriftligt)  Svenska L1  Svenska L2 Nederländska L1
Subjekt  67,0%  (455)  66,3% (408)  53,0% (342)
Adverbial  31,4% (214)  32,3% (199)  44,7% (289)
Objekt   1,3%   (9)   0,7%   (4)   2,3%  (15)
Predikativ   0,3%   (2)   0,7%   (4)   9,0%   (0)
Totalt 100% (680) 100% (615) 100% (646)

24 Testet genomfördes med tre kategorier inom variabeln satsdel (objekt och predikativ samman-
fördes till en kategori), eftersom kategorierna annars skulle bli för små och vi primärt var intresse-
rade av förhållandet mellan andelen subjekt och andelen adverbial.

Skriftligt (subjekt) Svenska L1 Svenska L2   Nederländska L1
Formella subjekt  23,2%  26,3%    15,2%
Pronomen  44,4%  50,8%    55,9%
Lexikala nominalfraser  18,5%  15,7%    23,2%
Samordningsellips  10,9%   7,2%     5,7% 
Topikstrykning   3%   0%     0%
Totalt 100% (455) 100% (408)   100% (342)
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junktion i andra konjunkten i en samordnad huvudsats, se (15),25 och topik-
strykning, där fundamentet är tomt (dvs. subjektet har utelämnats) i början av
en mening, se (16). Även här ses skillnader mellan grupperna; svenska L1 har
en signifikant högre andel samordningsellipser än nederländska L1 och en sig-
nifikant högre andel topikstrykningar än nederländska L1 och svenska L2. 

(15)  Resan tog 5 timmar och _ var ganska dryg
 (svenska L1, deltagare 1) 

(16)  _ Kändes inte helt klockrent med tanke på att metod inte är mitt favorit
 ämne. 
 (svenska L1, deltagare 3) 

Subjekt som utelämnats är antingen formella subjekt eller personliga prono-
men. V1-satser, som i (16), har kallats topic drop, nolltopik, diary drop eller
fundamentellips (Cardinaletti 1990, Haegeman 1990 s. 168, Platzack 1998 s.
98, Mörnsjö 2002 s. 11 ff., 88, 133 f., Josefsson 2004 s. 106). Dessa förekom-
mer bl.a. i dagböcker och korta informella meddelanden samt i talspråk, där så-
väl pronomina i första och tredje person singular som formella subjekt uteläm-
nas (Haegeman & Guéron 1999 s. 614 f.). Enligt SAG (1999, band 4 s. 692 f.)
kan ett meningsinitialt subjekt utelämnas i svenskt talspråk och ledigt skrift-
språk, särskilt i vissa former av ungdomligt berättarspråk.26 Denna typ av
V1-deklarativsatser förekommer i vårt material endast i svenska L1 (där 3 %
av alla subjekt är topikstrykningar), men endast hos vissa talare; den kan delvis
ses som ett individuellt stildrag.

Samordningsellips, som i (15), återfinns, om än i lägre utsträckning än i
svenska L1 (10,9 %), även i svenska L2 (7,2 %) och nederländska L1 (5,7 %).
Tabell 7 ger en översikt över fördelningen av olika typer av adverbial i det
skriftliga materialet. 

Den adverbialtyp som här förekommer i högst utsträckning är tidsadverbial,
vilket naturligtvis beror på texttypen, beskrivning av ett händelseförlopp i då-
tid. Andelen övriga adverbial är högre än i det muntliga materialet. Precis som
i det muntliga materialet förekommer pronominaladverb endast i nederländska
L1. Den mest intressanta kategorin är tomt fundament, dvs. utelämnat adver-
bialuttryck.27 Detta handlar i samtliga fall om samordnade huvudsatser där den

25 Exemplet kan även analyseras som samordning av två verbfraser VP-och-VP.
26 För en studie av V1-satser i talspråk, se Mörnsjö 2002. 
27 Skillnaderna gällande fördelningen mellan de olika kategorierna i de olika grupperna är signifi-
kanta (χ2=56,730, df=8, p<0.001). Post-hoc-testet visar att andelen tidsadverbial är lägre i neder-
ländska L1. Andelen utelämnade adverbial är signifikant lägre i svenska L1, men skiljer sig inte åt
mellan nederländska L1 och svenska L2.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolverket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolverket
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Tabell 7. Adverbialfördelning i fundamentet i det skriftliga materialet.

* Pronominaladverben fungerar alla som rumsadverbial.
**Med övriga adverbial avses adverbial som varken är tids- eller rumsadverbial. Detta inkluderar
t.ex. orsaks- och satsadverbial.

Skriftligt (adverbial)  Svenska L1  Svenska L2 Nederländska L1
Tidsadverbial   71,7%   71,8%  59% 
Rumsadverbial    4,0%    6,3%   5,2% 
Pronominaladverb*    0%    0%   6,9% 
Övriga adverbial**   24,2%   16,5%  20,3%
Tomt fundament i samordnad 
sats efter konjunktion

   0%   5,3%   8,5% 

Totalt  100% (214)  100% (199) 100% (289)
andra konjunkten i en mening har tomt fundament men postverbalt subjekt. Ex-
empel (17) visar denna konstruktion i nederländska L1.

(17)  Om 4 uur was ik klaar en _ ben ik naar huis gefietst 
  om 4 klocka var jag klar och _ är jag till hus cyklat28

 ‘Klockan 4 var jag klar och cyklade hem’
 (nederländska L1, deltagare 3)

I (17) inleds meningen med ett tidsadverbial medan andrasatsens fundament,
efter konjunktionen (en ’och’), lämnas tomt. Andrasatsens subjekt (ik ’jag’) är
utsatt. Konstruktionen är ogrammatisk i svenska och har så vitt vi vet inte upp-
märksammats i någon högre utsträckning i litteraturen men förekommer rela-
tivt frekvent i nederländska (8,5 % av alla adverbial är utelämningar, 26 före-
komster). På svenska måste antingen adverbial sättas ut i fundamentet i andra-
satsen (Klockan 4 var jag klar och då cyklade jag hem), alternativt måste både
adverbial och subjekt utelämnas (VP och/men VP samordning), jfr Klockan 4
var jag klar och cyklade hem. Konstruktionen med utelämnat adverbial och ut-
satt postverbalt subjekt i andrasats används av merparten av de nederländsk-
talande deltagarna (14/17). Den används även i viss utsträckning (5,3 % av alla
adverbial, dvs. i 1,7 % av alla satser) i svenska L2, men endast av drygt hälften
av inlärarna (10/17). Exempel (18), (19) och (20) visar konstruktionen i
svenska L2. Vi hittar även fall där tre satser kombinerats ihop med utsatt tids-
adverbial i fundamentet på de första två satserna men sedan icke-utsatt tids-
adverbial samt felaktigt utsatt postverbalt subjekt i den tredje, som i (21).

28 Notera att användningen av perfekt tillsammans med tidsadverbial, för att uttrycka avslutade
skeenden i förfluten tid, är grammatisk i nederländskan, till skillnad från i svenskan. 
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(18)  Klockan tio ankom vi i Tallinn och _ fick vi titta omkring den där estniska
 staden. 
 (svenska L2, inlärare 7)

(19)  Just nu har jag ingen arbete i växthuset att göra men _ har jag börjat att
 analysera mina första data.
 (svenska L2, inlärare 16)

(20)  På kvällen åkte jag till gymmet och _ gjorde jag body toning.
 (svenska L2, inlärare 15)

(21)  Kl. 1 började alltså min lexion till klockan 4 och sedan cyklade jag hem
 och _lagade jag mat.
 (svenska L2, inlärare 3)   

Denna icke-målspråkliga struktur i våra L2-data beror troligen på transfer från
L1, då strukturen används av de flesta deltagare i nederländska L1.

4.3 Individuell variation 
De genomsnittliga resultat som redovisats i föregående avsnitt döljer en relativt
hög individuell variation inom alla tre grupperna för såväl den muntliga som
skriftliga genren. Litteraturen om andraspråksinlärning tar ofta upp den stora
variation som kan ses inom enskilda inlärares språk och mellan inlärare med
jämförbar målspråklig kompetens. Här vill vi dock påpeka att det även inom
modersmålsgrupperna svenska L1 och nederländska L1 finns stor individuell
variation gällande vilka satsdelar en talare/skribent föredrar att använda i fun-
damentet. Eftersom de nederländska talarna utförde samma uppgifter på både
nederländska och svenska L2 kan vi undersöka huruvida individuell variation
kan leda till individuell transfer. Tabell 8 visar spridningen av andelen subjekt
och adverbial i fundamentet.29  

Som kan ses i tabell 8 är den individuella variationen stor. Vid första an-
blicken kan man tro att det handlar om ett fåtal extrema fall, s.k. outliers. En
närmare analys visar dock att så inte är fallet. Extrema mönster, dvs. personer
med en mycket hög eller låg andel subjekt/adverbial, är nästan lika vanligt fö-
rekommande som de genomsnittliga fördelningsmönstren. Det är alltså inte
möjligt att exkludera extrema fall utan att minska materialstorleken drastiskt

29 Tabellen ska läsas på följande sätt: t.ex. i det muntliga materialet är lägsta andel subjekt i funda-
mentet hos en talare av svenska L1 38 % (min 0,38) medan högsta andel är 81 % (max 0,81).
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Tabell 8. Spridning andel subjekt och adverbial i fundamentet.
Muntligt Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Subjekt
Min
Max
Medel
Standardavvikelse

  0,38 
  0,81
  0,64
  0,13

  0,48 
  0,96
  0,69
  0,15 

  0,41
  0,90 
  0,61
  0,13

Adverbial
Min
Max
Medel
Standardavvikelse

  0,18
  0,62
  0,34
  0,12

  0,05
  0,53
  0,30
  0,15

  0,11 
  0,60
  0,38
  0,13

Skriftligt Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Subjekt
Min 
Max
Medel
Standardavvikelse

  0,47
  0,83
  0,67
  0,12 

  0,54
  0,81
  0,66
  0,08

  0,33 
  0,76
  0,53
  0,13

Adverbial
Min
Max
Medel
Standardavvikelse

  0,16
  0,58
  0,31
  0,12

  0,13
  0,46
  0,32
  0,09

  0,24
  0,67
  0,45
  0,12
och ge en missvisande bild av språkens fördelningsmönster.30 När generella
mönster analyseras bör hänsyn alltså alltid tas till spridningen inom materialet.
Detta illustreras i nedanstående utdrag ur två beskrivningar på svenska L2 med
olika individuella stilar, subjektsinitial respektive adverbialinitial stil (subjekt
i fundamentet fetstilta, adverbial kursiverade).

 

30 Här skulle kanske ett större material med ännu fler deltagare kunna ge en tydligare bild. Dock är
det inte lätt att hitta nederländska L1-inlärare av svenska L2, vilket gör att vårt material ändå måste
räknas som relativt stort.

Subjektsinitial beskrivning
det finns en flicka som städer golvet och det finns lite vatten på golvet
också, jag tror att hon städar toaletten eller ehm, ja, eller badrummmet,
eller så, ehm, det finns ett litet fönster på väggen ehm till vänster av
rummet och bredvid det finns det ett litet, en liten hylla med några flas-
kor, ehm, och det finns tre skåp där, ehm, klänningen av flickan är lila,
och det finns ett toalett och en, ehm, handduk, ehm, och ehm, färgen
av väggen är gul eller grön eller nåt sådär 
(svenska L2, inlärare 14, bild 1)
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Adverbialinitial beskrivning
ok, eh, det är ett badrum och i badrummet finns en tjej som torkar rum-
met, ehm, det finns lite vatten på, eh, vatten, ehm, det finns eh, till väns-
ter om tjejen står en tvättställe, och utanför tvättstället hänger en spegel,
till höger om spegeln hänger en, ett skap, med lite grejer i skapet, till
vänster om tvättstället hänger också en, eh, handduk, som är rosa, och till
vänster om tvättstället står, i hörnet, en toa, med pappret också, och tje-
jen är, har en lila klänning på sig, ah
(svenska L2, inlärare 9, bild)
Eftersom vi fann relativt stora skillnader i andelen formella subjekt i funda-
mentet mellan svenska L1 och nederländska L1 på gruppnivå är det relevant att
titta närmare på den individuella variationen för formella subjekt. Denna visas
i tabell 9. 

Tabell 9. Spridningen av andelen satser som inleds med formellt subjekt.

I båda genrerna och inom alla tre grupperna finns en stor spridning gällande an-
delen satser som inleds med formellt subjekt. Trots att spridningen i det skrift-
liga materialet är större inom svenska L1, har generellt de flesta modersmåls-
talare av svenska högre andel formella subjekt än de flesta modersmålstalarna
av nederländska. 

4.4 Individuell transfer
Efter att ha sett stor individuell variation i såväl nederländska L1 som svenska
L2 och med tanke på att det finns viss transfer av strukturer från modersmålet
på gruppnivå, är det relevant att undersöka relationen mellan talarnas/skriben-

Muntligt Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Formella subjekt
Min
Max
Standardavvikelse

  0,10
  0,38
  0,07

  0,03
  0,41
  0,11

  0,04
  0,42
  0,10

Skriftligt Svenska L1 Svenska L2 Nederländska L1
Formella subjekt
Min
Max
Standardavvikelse

  0,00 
  0,31
  0,07

  0,00
  0,26
  0,08

  0,02 
  0,19
  0,05
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ternas produktion på modersmålet och på andraspråket svenska. I detta avsnitt
tittar vi närmare på individuell transfer.

I det muntliga materialet har 10 av inlärarna ett nästan identiskt fördelnings-
mönster för satsdelar i fundamentet i nederländska L1 och i svenska L2. Mot-
svarande siffra för det skriftliga materialet är 6 inlärare. Det är föga förvånande
att vi ser en högre grad av överföring av individuella fördelningsmönster i det
muntliga materialet, dels då det i muntlig produktion är svårare med monitore-
ring av automatiserade mönster och dels då nederländska och svenska här lik-
nar varandra. Det är dock inte så att överföringen endast gäller individer med
det genomsnittliga fördelningsmönstret, dvs. ⅓ adverbialinitiala satser och ⅔
subjektsinitiala satser. Huruvida överföring av det individuella mönstret sker
kan inte kopplas till hur målspråksnära detta mönster är. Vi ser överföring av
såväl mönster med högre andel adverbial i fundamentet som mönster med en
extremt hög andel subjektsinitiala satser. Nedan visas ett exempel på överfö-
ring av ett subjektsinitialt mönster (subjekt i fundamentet i fetstil).

31    

31 Översättning av den nederländska bildbeskrivningen: »Den svarta personen har på sig en lila
klänning, handduken, den stora handduken är rosa, den lilla vit, kosmetikan ser bara ut som flaskor
eller något formlöst, som får oss att tänka på kosmetika, eller schampoflaskor och så vidare, ehm,
möbler, som i badrumsporslin, som toaletter och handfat är vita, spegeln är inramad med trä, väg-
gen, bak-, väggen är gul, golvet har en gulaktig, vit färg.»

Nederländska L1
de zwarte persoon draagt een paarse jurk, de handdoek, de grote hand-
doek is roze, de kleine wit, de cosmetica blijkt alleen maar flesjes te zijn
of iets vormloos, dat ons doet denken aan cosmetica, of shampoo-flessen
enzovoort, ehm, meubilair als in porseleinwerk zo als wc en lavabo zijn
wit, de spiegel is met hout omlijst, de muur, de acht-, de muur is geel, de
vloer heeft een geelachtig, witte kleur (deltagare 8, bild 1)31

Svenska L2
väggen är gul och grunden är gulvit, nåt sånt där, inte liksom en tydlig
färg, ehm, och svarta människan försöker att tvätta som jag har sagt, det
finns en, det finns många vatten på grunden, ehm, och... ehm, jag vet inte,
ok, det är svårt, men hon känner jätteglad faktiskt, hon ler så, ehm, att hon
har liksom ett jättekonstigt sätt att tvätta eftersom hon har bara en hand för
att hålla stocken och ingen aning vad det heter (deltagare 8, bild 1)



54 Ute Bohnacker & Josefin Lindgren
I det skriftliga materialet såg vi på gruppnivå tendensen att inlärarna använder
betydligt färre adverbialinitiala satser (32,3 %) i svenska L2 än i nederländska
L1 (44,7 %). Detta kan ses som en anpassning till svenskans fördelningsmöns-
ter, men kan även kopplas till bristande tillgång till adverbialuttryck på
svenska, eller vara ett resultat av skrivande under tidspress. Andelen satsini-
tiala adverbial i det skriftliga materialet varierar i lägre utsträckning i svenska
L2 än i nederländska L1 och svenska L1. Vi finner ett relativt stort antal fall i
materialet där mer eller mindre identiska satser och meningar produceras av
samma deltagare i L1 och L2. I (22) och (23) ser vi exempel på detta från det
muntliga materialet. (24) och (25) visar exempel från det skriftliga materialet. 

(22)  links      van de    lavabo   hangt   er   een roze handdoek
 vänster om det tvättställ hänger det en   rosa handduk 
 ‘till vänster om tvättstället hänger det en rosa handduk’
 (nederländska L1, deltagare 9, bild 1)

(23)  till vänster om tvättstället hänger också en handduk som är rosa 
 (svenska L2, inlärare 9, bild 1)

(24)  Op zaterdag heb   ik   allereerst  een lange  wandeling door     Uppsala
 På  lördag     har  jag allraförst  en   lång    promenad genom Uppsala
 gemaakt met    S en    Y.
 gjort      med S och Y.’
 ‘På lördagen gick jag först på en lång promenad genom Uppsala med S
 och Y.’
 (nederländska L1, deltagare 1)

(25)  På lördag har jag gjort en lång promenad i Uppsala med S och Y.
 (svenska L2, inlärare 1)

Exempel (22) och (23) är identiska med undantag för att en relativsats används
i svenska L2, medan ett adjektivattribut används i nederländska L1. I (24) och
(25) ser vi en hög grad av transfer som inte endast gäller fundamentet och sat-
sens innehåll utan även den icke-målspråkliga användningen av perfekt och
göra en promenad samt av tidsuttrycket på lördag, där samma uttryck används
på nederländska för att ange såväl en tidpunkt i framtiden som i förfluten tid,
vilket inte gäller för svenskan.32

Vi ser alltså att det döljer sig ett stort mått av individuell variation bakom
gruppresultaten redovisade i avsnitt 4.1 och 4.2. I det muntliga materialet har

32  Icke-målspråklig användning av tidsuttryck är vanligt förekommande hos de flesta av inlärarna i det 
skriftliga materialet. 
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ca hälften av de nederländska deltagarna tydliga preferenser för en subjektsin-
itial alternativt en mer adverbialinitial stil som de överför när de ska utföra
samma uppgift på andraspråket svenska. I det skriftliga materialet ser fördel-
ningen hos de nederländska talarna likartat ut, med skillnaden att det adver-
bialinitiala mönstret är tydligare hos fler deltagare, medan de flesta har en mer
subjektsinitial stil på andraspråket. Infödda svenska talare är mer homogena
som grupp och visar något starkare tendenser att inleda satser med subjekt/for-
mella subjekt. Vi återkommer till skillnader på grupp- och individnivå i delstu-
die 2, där vi undersöker postverbala (och preverbala) formella subjekt.

4.5 Sammanfattning av resultaten: Delstudie 1
I det muntliga materialet påträffas inga markanta skillnader mellan svenska L1,
nederländska L1 och svenska L2 om fördelningen av olika satsdelar i funda-
mentet analyseras; alla grupperna följer ett mönster med ⅔ subjektsinitiala och
⅓ adverbialinitiala satser. Skillnader ses i stället när satsdelarna delas upp i un-
derkategorier. Den största skillnaden finns bland adverbialen, där konstruktio-
nen rumsadverbial + så, vilken är mycket vanlig i svenska L1, inte förekommer
i nederländska L1 och endast i mycket liten utsträckning i svenska L2. Den
andra skillnaden rör formella subjekt som i svenska L1 i betydligt högre ut-
sträckning placeras i fundamentet än i nederländska.

I det skriftliga materialet framträder stora skillnader mellan nederländska L1
och svenska L1. Medan svenska L1 följer samma mönster som i det muntliga
materialet, med ⅔ subjektsinitiala satser och ⅓ adverbialinitiala satser, har ne-
derländska L1 en mycket lägre andel subjekt i fundamentet, endast ca 50 %. In-
lärarna som grupp följer målspråkets fördelningsmönster men de använder
även en struktur som är ogrammatisk på målspråket, nämligen strukturen med
utelämnat adverbial i fundamentet efter konjunktion men med utsatt postver-
balt subjekt. Inom båda genrerna finns stora individuella skillnader och många
av inlärarna verkar överföra sina individuella fördelningsmönster från L1 till
L2. 
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5. Delstudie 2: Användningen av formella subjekt
Vi såg i delstudie 1 att andelen formella subjekt i fundamentet i det muntliga
materialet skiljer sig åt mellan svenska L1 och nederländska L1. I delstudie 2
undersöks förekomsten av icke-subjektsinitiala satser med utsatt postverbalt
formellt subjekt, dvs. strukturen X-V-formellt subjekt (det/er)-Y. Undersök-
ningen omfattar endast det muntliga materialet. Först redovisas generella resul-
tat (5.1). Då en hög grad av individuell variation hittats i delstudie 1, var en ana-
lys av individuell variation viktig även i delstudie 2 (5.2). Avslutningsvis ges
en översikt över den totala andelen formella subjekt i det muntliga materialet
(5.3). 

5.1 Generella resultat
Enbart förekomster av det/er som formellt, betydelsetomt (icke-referentiellt)
subjekt har räknats (alltså ej det som deiktiskt eller anaforiskt pronomen).33

Med möjliga kontexter (dvs. det totala antalet, 100 %) menas alla icke-sub-
jektsinitiala satser som kan innehålla ett utsatt postverbalt formellt subjekt. Sat-
ser som innehåller ett annat utsatt postverbalt subjekt (t.ex. sen så ser jag också
en kvinna som städar) har alltså inte räknats med. I tabell 10 visas det totala an-
talet möjliga kontexter uppdelat på satser med tidsadverbial, rumsadverbial
samt objekt/övriga adverbial i fundamentet. Antalet möjliga kontexter för post-
verbalt formellt subjekt är relativt jämt för alla tre grupperna. 

Tabell 10. Möjliga kontexter för postverbala formella subjekt.

* Inkluderar 21 pronominaladverb som fungerar som rumsadverbial.

I figur 1 visas en översikt över resultaten för andelen utsatta postverbala for-
mella subjekt. 
 Att utelämna postverbalt det är grammatiskt i svenska, men inlärarnas fre-
kvensmönster för när det sätts ut eller inte avviker markant från de svenska

33 Nederländskt er kan inte användas som pronomen. 

Möjliga kontexter  Svenska L1  Svenska L2 Nederländska L1
Totalt antal 231 209 243
Varav tidsadverbial i fundamentet  32  39   7
Varav rumsadverbial i fundamentet 175 162 218*
Varav objekt/övriga adverbial i 
fundamentet

 24   8 18
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Figur 1. Översikt av resultatet: möjliga kontexter för utsatt formellt subjekt (FS).
modersmålstalarnas. I svenska L1 har 67,1 % av alla möjliga postverbala
kontexter utsatt formellt subjekt,34 jämfört med endast 38,8 % i svenska L2
respektive 24,7 % i nederländska L1. Vi ser alltså en tydlig tendens hos de
svenska modersmålstalarna att fylla denna position, vilket inte görs av in-
lärarna i lika hög utsträckning, varken i deras nederländska L1 eller svens-
ka L2. Skillnaderna mellan de tre grupperna är statistiskt signifikanta (χ2=
89,307, df=2, p<0.001).

Vidare analyserades fyllda respektive icke-fyllda kontexter, uppdelat på
tids- respektive rumsadverbial.35 I figur 2 visas distribution för satser som in-
leds med tidsadverbial.

Andelen utsatta postverbala formella subjekt i satser som inleds med tidsad-
verbial är mycket hög i svenska L1 (90,6 %). Nederländska L1 har betydligt
färre satser med tidsadverbial i fundamentet och postverbalt formellt subjekt
(57,1 %).36 Nederländskan saknar konstruktionen med (sen) så som är vanli-
gast tillsammans med postverbalt det i svenskan, vilket i viss mån kan förklara
skillnaderna här. Svenska L2 (71,8 %) ligger mellan nederländska L1 och
svenska L1. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte signifikanta (χ2=5,207,
df=2, p=0.074). I (26) respektive (27) ser vi satser med tidsadverbial i funda-

34 Fall med postverbalt där (t.ex. sen så ligger där en ihoprullad matta på golvet) har räknats som
utsatt postverbalt formellt subjekt hos deltagare 11, då denna deltagare kommer från södra Sverige
och har en dialekt i vilken där fungerar som formellt subjekt (jfr SAG, band 4 s. 39).
35 Satser med objekt och övriga adverbial i fundamentet utgör en mycket liten del av våra data, jfr
tabell 2 och 4 i avsnitt 4.1, och analyseras därför inte vidare här. 
36  Dock bör det påpekas att nederländska L1 här endast har 7 möjliga kontexter.
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Figur 2. Möjliga kontexter för utsatt formellt subjekt med tidsadverbial i fundamentet.
mentet och utsatt postverbalt formellt subjekt från svenska L1 och svenska
L2.37 

(26)  sen så finns det en affisch på väggen vid sängens långsida
  (svenska L1, deltagare 3, bild 2)
(27)  och så finns det ett fönster

 (svenska L2, deltagare 4, bild 1)

För rumsadverbialinledda satser, vilka är mycket vanliga i materialet, framträ-
der en annorlunda bild, se figur 3.

Även om det är möjligt att välja att utesluta det i konstruktioner med satsin-
itialt rumsadverbial i svenskan (Falk 1993 s. 269), har det visats att infödda ta-
lare föredrar att sätta ut postverbalt formellt subjekt i existentialkonstruktioner
med rumsadverbial i fundamentet (Falk 1993 s. 294). Så är fallet även i vårt
material. Vi ser här tydliga skillnader mellan svenska L1 och svenska L2.
Medan infödda svenska talare föredrar att sätta ut postverbalt formellt subjekt
i denna typ av satser (68,6 %) gör inlärarna detta i endast 32,1 % av fallen, vil-
ket liknar vad de gör i sitt modersmål nederländska (24,7 %). Skillnaderna mel-
lan svenska L1 jämfört med svenska L2 och nederländska L1, samt även mel-
lan svenska L2 och nederländska L1 är statistiskt signifikanta (χ2=82,774,
df=2, p=<0.001). I (28), (39) och (30) ser vi exempel på satser med utsatt post-

37 Noteras bör dock att tidsadverbialinledda satser är – av förklarliga skäl – relativt sällsynta i vårt
muntliga material (bildbeskrivningar). 
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Figur 3. Möjliga kontexter för utsatt formellt subjekt med rumsadverbial i fundamentet. 
verbalt formellt subjekt med rumsadverbial i fundamentet från svenska L1,
svenska L2 och nederländska L1.

(28)  på golvet ligger det en hoprullad matta
 (svenska L1, deltagare 17, bild 2)

(29)  till höger om fönstret finns det ett skåp
 (svenska L2, inlärare 3, bild 1)

(30)  naast haar       staat er een emmer
 bredvid henne står  det en  hink
 (nederländska L1, deltagare 12, bild 1)

När vi tittar närmare på fördelningen av utsatt postverbalt formellt subjekt mel-
lan de olika inlärarna, finner vi förklaringar till varför frekvensmönstren för
svenska L2 skiljer sig åt mellan kontexter med tidsadverbial respektive rums-
adverbial i fundamentet. Tidsadverbial används endast av vissa inlärare, och
dessa inlärare kombinerar i hög utsträckning tidsadverbialen med postverbalt
det. Rumsadverbial i fundamentet används däremot av alla inlärare medan det
endast är vissa inlärare som använder postverbalt det – det finns alltså inlärare
med många satser med rumsadverbial i fundamentet som inte använder post-
verbalt det över huvud taget. 
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5.2 Individuella och regionala skillnader
De allra flesta av de svenska modersmålstalarna använder postverbalt det i hög
utsträckning (67,1 %), vilket motsvarar totalt 9,1 fall per talare.38 Det finns i
viss mån individuella skillnader inom svenska L1, men skillnaderna mellan in-
lärarna är större. 

Fyra inlärare, varav tre som producerar mycket få adverbialinledda satser,
använder inte postverbalt det, och ytterligare fem inlärare gör det inte i en av
beskrivningarna. Exempel (31) visar ett utdrag ur en bildbeskrivning där alla
satserna inleds med rumsadverbial men där postverbalt det inte satts ut i någon
av satserna.

(31)  på sängen står en dator och framför sängen står en påse. ehm, eh, bredvid
 sängen står  en bokhylla, eller en hylla och på den står en mugg kaffe eller
 te och en lampa och bredvid hyllan står en cykel   
 (svenska L2, inlärare 11, bild 2)

Tre inlärare (inlärare 1, 3 och 4) svarar för 61,7 % av alla postverbala det
(50/81) trots att dessa endast står för 30,6 % av alla möjliga kontexter (64/209).
Dessa tre inlärare sätter i genomsnitt ut postverbalt det i 78,1 % (50/64) av sina
möjliga kontexter. Det är tydligt att dessa inlärare är bättre på att tala svenska
än den genomsnittliga inläraren. Inlärare 1 och 3 har båda svenska som huvud-
ämne vid universitet. Inlärare 4 har bott längst tid i Sverige (3,5 år vid tiden för
datainsamlingen) och har även anammat den svenska stilen att inleda satser
med så.39 Denna inlärare gör relativt många formella fel och kan inte sägas vara
tydligt mer avancerad (gällande t.ex. morfosyntax) men hon har utsatts för mer
svensk input än de andra inlärarna. Det är därför inte förvånande att hon pro-
ducerar fler talspråkligt idiomatiska postverbala det. Inlärare 1 använder struk-
turen rumsadverbial + då i fundamentet (5/9 förekomster). Detta tyder på en
medvetenhet om svenska preferenser för olika strukturer som går utanför det
som de flesta av inlärarna behärskar.

Inlärare 3 använder också i hög utsträckning så i fundamentet i båda be-
skrivningarna, t.ex. »och så är golvet är nästan vitt» (bild 1), även i kombi-
nation med det: »och så finns det en liten sak» (bild 1), och »och så finns det
en stickkontaktask» (bild 2). Dessa tre inlärare står alltså för merparten av de

38 Två deltagare använder inte postverbalt det i bildbeskrivning 1, men dessa talare har där mycket
få möjliga kontexter. Ytterligare en deltagare, nr 12, har inga möjliga kontexter i bildbeskrivning 1.
39 Se (11) i avsnitt 4.1 ovan.
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Figur 4. Möjliga kontexter för utsatt formellt subjekt (FS) utan inlärare 1, 3 och 4. 
postverbala formella subjekten i svenska L2-gruppen. Övriga inlärare använ-
der i snitt endast 1,3 postverbala formella subjekt totalt på två bildbeskriv-
ningar. Figur 4 visar fördelningen när inlärare 1, 3 och 4 tagits bort ur det
svenska L2-materialet.

Vi ser i figur 4 att andelen satser med utsatt postverbalt det för svenska L2
sjunker från 38,8 % till 21,4 % när inlärare 1, 3 och 4 tas bort40 och att andelen
nu är något lägre än i nederländska L1. Skillnaden mellan svenska L2 och ne-
derländska L1 är inte längre statistiskt signifikant (jfr figur 4 med figur 1).
Detta ändras inte om materialet från deltagare 1, 3 och 4 tas bort från neder-
ländska L1, då dessa talare inte använder postverbalt er i högre eller lägre ut-
sträckning än andra talare. 

Fyra nederländska modersmålstalare använder inte postverbalt er i någon av
bildbeskrivningarna, varav två (deltagare 7 och 8) inte heller använder postver-
balt det i svenska L2. En av dessa (deltagare 8) har få adverbialinledda satser i
såväl nederländska L1 som svenska L2; deltagaren har alltså en mycket sub-
jektsinitial stil på båda språken. Ytterligare åtta deltagare använder inte post-
verbalt er i en av beskrivningarna. 

I standardnederländskan finns stora individuella skillnader i användningen
av er och i litteraturen beskrivs även regionala skillnader med högre använd-
ning hos talare från Flandern men inte nödvändigtvis efter uttryck som anger

40 Det totala antalet möjliga kontexter för svenska L2 är nu 145.
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plats (nl. plaatsbepaling ’platsbestämning’, ANS 1997, avsnitt 8.6.3.3.ii).41 I
vårt material, där de möjliga kontexterna för utsatt postverbalt formellt subjekt
till största delen består av satser med rumsadverbial i fundamentet, ses dock en
tydlig skillnad mellan talare från Nederländerna (NL) och Flandern (FL). Lika
många nederländska som flamländska deltagare använder inte postverbalt for-
mellt subjekt, men i den flamländska gruppen används i genomsnitt fler per
person och där finns ett antal talare som använder postverbalt er i mycket hög
utsträckning. Figur 5 visar denna regionala skillnad.

Figur 5. Andelen postverbala formella subjekt i procent av möjliga kontexter.

De flamländska talarna använder postverbalt er i hela 46,6 % av de möjliga
kontexterna (48/103) jämfört med endast 9,2 % hos de nederländska talarna
(12/133). Skillnaden mellan de fyra grupperna är statistiskt signifikant
(χ2=122,051, df=3, p<0.001), med undantag för att det inte finns någon skill-
nad mellan den flamländska gruppen och svenska L2. Materialet är dock för
litet för att regionala skillnader helt ska kunna fastslås, särskilt som ett fåtal
av de flamländska talarna använder postverbala er i mycket hög utsträckning,
men antyder ändå betydande regionala skillnader i satser som inleds med
rumsadverbial.

41 Grondelaers m.fl. (2008, se även Grondelaers m.fl. 2002) har funnit liknande skillnader mellan
Nederländerna och Belgien gällande satser som inleds med rumsadverbial i en korpus bestående
av tidningstext och informell skrift, och anser att skillnaden beror på den sena standardiseringen av
flamländskan.
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När delstudie 2 jämförs med delstudie 1 ser vi att det finns en koppling mel-
lan hur inlärarna använder fundamentet och deras användning av postverbala
formella subjekt, utöver att de inlärare som begagnar många formella subjekt i
fundamentet logiskt nog inte använder många postverbala formella subjekt. In-
lärare 1 som brukar strukturen rumsadverbial + då är en av de tre inlärare som
har flest fall av postverbalt det. De övriga två inlärare som använder många
postverbala det, inlärare 3 och 4, är samma inlärare som har många tidsadver-
bial (främst så) i fundamentet. Vi kan alltså se att dessa tre inlärare generellt
använder eller, i fallet med rumsadverbial + då, försöker använda strukturer
som är vanliga i informell, talad svenska. 

Vi ser alltså en stark tendens hos svenska modersmålstalare att i satser med
adverbial i informella muntliga bildbeskrivningar sätta ut ett formellt subjekt
postverbalt, dvs. på plats 3 i den linjära ordföljden, och därefter placera det
egentliga subjektet. Denna tendens är betydligt mindre utpräglad i nederländ-
ska L1 och svenska L2. 

5.3 Total användning av formella subjekt i det muntliga materialet
Avslutningsvis undersöktes i delstudie 2 även den totala andelen formella sub-
jekt, dvs. pre- och postverbala, i det muntliga materialet. Figur 6 visar detta (i
procent av alla satser).

Utsatt formellt subjekt förekommer i nästan hälften av alla satser i svenska
L1, att jämföra med strax över en fjärdedel av alla satser i nederländska L1. An-
Figur 6. Total andel formella subjekt (muntligt).
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delen formella subjekt i svenska L2 ligger däremellan (34 %), dock närmare
siffrorna för nederländska L1 (28,4 %) än för svenska L1 (46,8 %). Slutsatsen
som kan dras är att en signifikant och relativt stor skillnad i andelen formella
subjekt i fundamentet mellan svenska L1 och nederländska L1 (40,6 % respek-
tive 25,6 % av alla subjekt, dvs. 26,3 % respektive 15,6 % av alla satser inleds
med formellt subjekt) döljer en ännu större skillnad mellan språken när man ser
till formella subjekt i hela satsen (46,8 % vs 28,4% av alla satser). Skillnaderna
i den totala andelen formella subjekt är statistiskt signifikanta (χ2=80,681,
df=2, p<0.001). Post-hoc-testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan
alla de tre grupperna. Att sätta ut formella subjekt, i fundamentet eller postver-
balt, kan anses vara ett typiskt drag i dagens informella svenska talspråk. Detta
har inlärarna inte anammat som grupp; majoriteten av inlärarna följer mönstret
från nederländska L1. 

5.4 Sammanfattning av resultaten: Delstudie 2
I svenska L1 finns en tydlig tendens (67,1 %) att sätta ut formellt subjekt post-
verbalt i informella, muntliga bildbeskrivningar. I svenska L2 och nederländ-
ska L1 är denna tendens betydligt mindre stark (38,8 % respektive 24,7 %).
Stora individuella skillnader finns mellan inlärarna, medan skillnaderna mellan
modersmålstalarna är mindre, särskilt för svenska L1. Gällande nederländska
L1 finns regionala skillnader mellan talare från Nederländerna respektive Bel-
gien (Flandern). Majoriteten av satserna med utsatt postverbalt subjekt i
svenska L2 produceras av tre inlärare. Dessa inlärare har anammat det svenska
mönstret med utsatt postverbalt formellt subjekt, medan övriga inlärare till och
med använder postverbalt formellt subjekt i lägre utsträckning än i nederländ-
ska L1. 

6. Diskussion och slutsatser
I denna artikel har användningen av fundament och formellt subjekt undersökts
i ett nytt empiriskt material från svenska och nederländska och från neder-
ländsktalande vuxna inlärare av svenska. 

I studier om svenska och tyska samt om svenska inlärare av tyska respektive
tyska inlärare av svenska visade Bohnacker & Rosén (2008, 2009, samt Boh-
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nacker 2010) att fördelningsmönstren för användningen av olika ordföljder i
påståendesatser, bl.a. kopplat till fundamentet, skiljer sig mellan svenska och
tyska och att inlärare av dessa närbesläktade språk har långvariga problem med
att tillägna sig den målspråkliga distributionen. Bohnacker & Rosén (2008,
2009) har drivit tesen att språken inte bara skiljer sig åt när det gäller dessa
frekvensmönster utan att skillnaderna kan härledas från språkspecifika prefe-
renser för informationsstrukturering. Detta var utgångspunkten för vår studie.
Det visade sig dock att skillnaderna mellan svenska och nederländska gällande
fördelningsmönster för olika satsdelar i fundamentet var betydligt mindre än
för svenska-tyska, vilket innebär att nederländska och svenska är mer lika var-
andra än tyska och svenska, åtminstone i de genrer vår studie tar upp. Därmed
verkade våra nederländsktalande inlärare av svenska inte heller ha några bety-
dande svårigheter med att tillägna sig de övergripande svenska distributions-
mönstren för satsdelar i fundamentet (delstudie 1). Vi kunde däremot se ett an-
tal andra skillnader i ordföljdsdistributionen mellan svenska och nederländska
och mellan svenska L1 och L2. Eftersom nederländska inlärare av svenska inte
i någon större utsträckning har undersökts tidigare, menar vi att dessa skillna-
der är intressanta att peka ut. När vi sedan utvidgade undersökningen till att
omfatta postverbala formella subjekt, stötte vi på stora skillnader, och här ser
vi också tydliga tecken på underanvändning hos inlärarna (delstudie 2).

I den övergripande analysen av fördelningen av olika satsdelar i fundamentet
fann vi inga nämnvärda frekvensskillnader mellan svenska och nederländska
för den ena genren som ingick i vår studie (informella muntliga bildbeskriv-
ningar), då båda språken följde ett mönster med ⅔ subjektsinitiala och ⅓ ad-
verbialinitiala satser. I den andra genren (oredigerade informella skrivna texter
om ett givet ämne) såg vi däremot större skillnader, där svenskan följde samma
mönster som i det muntliga materialet med 67 % subjektsinitiala satser, medan
nederländska hade en lägre andel subjekt i fundament (53 %). I båda fallen fann
vi att medelvärdena på gruppnivå döljer en stor individuell variation.

En mer ingående analys av underkategorier visade att de båda språken, när
genren hålls konstant, har divergerande frekvensmönster som kan vara tecken
på språkspecifika ordföljdspreferenser. Exempelvis producerade svenska mo-
dersmålstalare i det muntliga materialet en hög andel (42,7 %) satsinitiala
rumsadverbial följt av så (dvs. fundamentsdubblering, adjunktionellt så), som
t.o.m. översteg andelen satsinitiala rumsadverbial utan så (27,8 %). I vårt
muntliga material är alltså dubbleringskonstruktionen med så än mer frekvent
förekommande än vad som tidigare nämnts för informellt tal i litteraturen (jfr
Jörgensen & Svensson 1986, Ekerot 1988, Falk 1993, SAG 1999 band 4 s.
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10 f., 99, 694 f., Nordström 2010). Detta skilde sig markant från våra neder-
ländsktalande deltagare, vilka inte producerade några liknande dubbleringar i
L1-nederländska, och knappt några i L2-svenska (3,7 %, 9 förekomster).

Vi kunde även konstatera en annan frekvensskillnad mellan svenska och ne-
derländska angående ordföljden i existentialkonstruktioner. Här uppvisade
svenska modersmålstalare en mycket stark tendens (67,1 %) att sätta ut ett post-
verbalt formellt subjekt följt av det egentliga subjektet (t.ex. på golvet ligger
det en hoprullad matta), medan talare av nederländska använde postverbalt for-
mellt subjekt i betydligt lägre utsträckning i nederländska (24,7 %) och även i
sin andraspråkssvenska (38,8 %). De svenska modersmålstalarna som grupp
var relativt homogena i sin höga användning av utsatt postverbalt formellt sub-
jekt, medan vi fann stor individuell variation hos de nederländsktalande delta-
garna. En post-hoc analys visade att denna variation till stor del kan förklaras
med regional variation inom gruppen, där talare från Nederländerna sällan sät-
ter ut postverbalt formellt subjekt i existentialkonstruktioner (9 %) i vårt mate-
rial, medan talare från Flandern (Belgien) mycket oftare gör det (46,6 %) – näs-
tan, men inte riktigt, i paritet med den svenska gruppen. 

I det skriftliga materialet lade vi märke till återkommande fall av adverbial-
utelämning i samordnade satser hos våra nederländsktalande deltagare. Här var
det utelämnade adverbialet i fundamentet i samordningens andra del under
koreferens med adverbialet i fundamentet i samordningens första del. Subjek-
ten sattes ut postverbalt i båda satserna. Motsvarande konstruktion är ogram-
matisk i svenskan, och föga förvånande förekommer den inte hos våra infödda
svenska deltagare, men används av de nederländsktalande inlärarna av svenska
(t.ex. andra dagen tog vi båten till Drottningholm och _ vandrade vi genom
Gamlas stan). Denna konstruktion har så vitt vi vet inte diskuterats närmare i
litteraturen, men skulle förtjäna mer uppmärksamhet ur en jämförande ger-
mansk syntaktisk synvinkel.

De nederländsktalande inlärarna skiljde sig på gruppnivå inte avsevärt i sin
övergripande fördelning av satsdelarna i fundamentet från de svenska moders-
målstalarna. Detta skulle kunna bero på att svenska och nederländska (åtmins-
tone i de genrer som ingick i studien) har liknande ordföljdspreferenser, eller
också att inlärarna är så pass avancerade att de redan lärt in de svenska mönst-
ren. 

Vid närmare granskning uppdagades dock ett antal markanta avvikelser:
ovannämnda utelämning av adverbial i fundamentet i samordnade satser före-
kom hos merparten av inlärarna, vilket sannolikt beror på en överföring (trans-
fer) av konstruktionen från förstaspråket nederländska. Dessutom använde sig
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inlärarna i mycket låg utsträckning av två ordföljdsmönster som var extremt
vanliga hos våra infödda svenska talare, nämligen fundamentsdubblering med
så, samt postverbalt formellt subjekt (det) i existentialkonstruktioner. Båda
konstruktionerna kan anses vara typiska för dagens informella svenska tal-
språk. Inlärarna som grupp verkade inte ha anammat dessa tendenser, då endast
tre av 17 inlärare producerade postverbalt det i nämnvärd utsträckning. I stället
valde inlärarna att inleda satser med rumsadverbial utan efterföljande så och att
producera existentialsatser utan postverbalt det. Bådadera är fullständigt gram-
matiska i standardsvenska (jfr bredvid hyllan (så) står (det) en cykel) men om
man tar fördelningsmönstren hos de svenska modersmålstalare som mål för an-
draspråksinlärningen, kan vi konstatera att det föreligger en under- respektive
överanvändning av ordföljder hos inlärarna.

Med undantag av adverbialutelämningar är inlärarnas val av ordföljd i vår
studie dock inte ogrammatiskt i svenskan. Frågan blir då i stället huruvida
under- och överanvändning av vissa ordföljdsmönster hos inlärarna gör att ytt-
randena låter oidiomatiska (foreign-sounding, discourse accent), dvs. om det
låter för formellt i modersmålstalares öron när inlärare inte använder rumsad-
verbial-så-V-S i sina muntliga bildbeskrivningar. Vi har inte genomfört något
bedömningsexperiment och är osäkra på hur infödda svenska talare (inklusive
den ena författaren) skulle bedöma detta, eftersom den så-lösa konstruktionen
som inlärarna producerar är just den som anses vara korrekt och den som bru-
kar användas i skriftspråk (jfr SAG 1999, band 4 s. 99, s. 694 f.). Naturligtvis
är inte endast detta avgörande för om en inlärare uppfattas som infödd, då
många andra faktorer, såsom uttal, flyt, prosodi, ordförråd och grammatisk kor-
rekthet spelar in, men vi menar ändå att det vore intressant att undersöka hur
dessa preferenser påverkar.

Samma fråga kan ställas gällande inlärarnas användning av spatiala existen-
tialkonstruktioner utan utsatt postverbalt formellt subjekt i muntliga bildbe-
skrivningar. Skulle infödda svenskar uppfatta dessa som alltför formella eller
till och med avvikande för denna genre? Återigen är vi osäkra, eftersom det är
just konstruktionen utan det (vilken inlärarna föredrar) som används i skrift-
språket (och inte konstruktionen med utsatt postverbalt det, vilken infödda
svenskar spontant producerar i sina muntliga bildbeskrivningar). Modaliteten
tal/skrift och (preskriptiva) föreställningar om korrekt språkbruk skulle för-
modligen försvåra eventuella bedömningsexperiment. Dessutom förekom viss
individuell variation både angående användningen av fundamentsdubblering
med så och postverbalt formellt subjekt i existentialkonstruktioner hos de
svenska modersmålstalarna, så att den jämfört med modersmålstalarnas ge-
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nomsnitt tydligt avvikande preferens som inlärarna uppvisade inte nödvändigt-
vis känns fullt så avvikande i svenska öron.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det förekommer över- respektive
underanvändning av vissa ordföljdsmönster hos våra nederländska inlärare av
svenska, liknande dem som tidigare beskrivits i studier av andra språkkombi-
nationer (t.ex. Carroll m.fl. 2000, Hertel 2003, Lozano 2006, Bohnacker 2010).
Över- och underanvändning i vår studie verkar däremot inte bero på problem
med att koppla ihop syntaktiska strukturer med diskurspragmatik. Att sätta ut
eller inte sätta ut ett betydelsetomt så efter ett adverbial i fundamentet (t.ex. och
i badrummet (så) finns en liten hylla), eller att sätta ut eller inte sätta ut ett be-
tydelsetomt postverbalt formellt subjekt det (t.ex. ovanför toan hänger (det) en
handduk) påverkar nämligen inte på något sätt hur information presenteras lin-
järt i satsen angående tema/rema, fokus osv. Informationsstruktureringen för-
blir densamma. Därför ger de »avvikande» ordföljderna som våra inlärare
överproducerar inte upphov till felaktiga eller oklara informationsstrukturella
tolkningar, i motsats till det som t.ex. Hertel (2003), Lozano (2006) och Belletti
m.fl. (2007) fann för L2-inlärnare av spanska och italienska, eller Bohnacker
& Rosén (2008, 2009) samt Bohnacker (2010) för svenskspråkiga inlärare av
tyska och tyskspråkiga inlärare av svenska. 

Vårt material stöder därmed inte den populära s. k. gränssnittshypotesen (In-
terface Hypothesis, Sorace & Filiaci 2006, Sorace 2011), enligt vilken avance-
rade andraspråksinlärares långvariga problem med instabilitet, optionalitet och
kvarstående L1-påverkan berör just gränssnittet mellan syntax och informa-
tionsstruktur, medan andra språkliga områden tillägnas relativt tidigt och lätt.
Hos inlärarna i föreliggande studie kunde över- respektive underanvändningen
av ordföljder inte relateras till bristande informationsstrukturering, utan pro-
blemen är snarare rent syntaktiska – och i viss mån genrerelaterade. Detta
skulle innebära att gränssnittet mellan syntax och informationsstruktur inte all-
tid per automatik utgör den ultimata utmaningen för inlärare oavsett språk
(Carroll & von Stutterheim 2003, von Stutterheim 2003, Sorace 2005, Sorace
& Filiaci 2006, Sorace 2011). Snarare kan instabilitet och kvarstående L1-
transfer hos avancerade andraspråksinlärare lika väl förekomma inom andra
språkområden (jfr Rothman 2009, White 2009, Bohnacker 2010). Givetvis kan
vi inte utesluta att våra inlärare av svenska skulle kunna ha problem vid gräns-
snittet syntax/diskurs inom andra områden än dem som undersökts här (t.ex. med
ordföljden i satsens mittfält, vilket skulle kunna innebära icke-målspråkliga
fokusförhållanden), men vi har inte sett denna typ av problem i vår analys och
definitivt inga sådana problem i samband med användningen av fundamentet. 
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