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Förord 

Det är omkring tio år sedan min professor, Mirja Saari, frågade mig om jag ville skriva en 

doktorsavhandling – om slang. Det blev visserligen ingen doktorsavhandling på det temat, 

utan en licentiatavhandling, men efter den var stödet jag fick lika tveklöst då jag startade ett 

nytt projekt. Den här gången handlade det om samtalsanalys, konstruktionsgrammatik och 

evalueringar. Också evalueringarna föll bort på vägen. Till slut var det bara samtalsanalysen 

och konstruktionsgrammatiken som återstod, men då hade de fått sällskap av de e, god vän 

till evalueringarna. Tanken på att en hel doktorsavhandling skulle kunna handla bara om den 

lilla strängen de e föddes under en skämtsam lunchdiskussion med min andra handledare, 

professor Anne-Marie Londen. Vi skrattade gott åt idén då, men fröet var sått och tanken 

växte därefter snabbt i det gynnsamma forskningsklimat jag hade förmånen att arbeta i.  

Under hela den långa tid jag har haft glädjen att arbeta med avhandlingen har mina 

handledare, professor Mirja Saari och professor Anne-Marie Londen, stått mig bi i smått som 

stort. Det var också de som en gång introducerade samtalsanalysen och dess syn på språk och 

språkande för mig. Sedan dess har de följt mig längs alla de vindlande stigar min tanke 

genom åren har fört mig – utan att tappa vare sig tilltro, riktning eller styrfart. Ända sedan 

början har de stött mig med förnuftiga synpunkter och utmanande diskussioner, och de har 

under alla år gett mig något särskilt värdefullt, nämligen sitt intresse och sin tid. Jag är djupt 

tacksam och innerligt glad för det! Docent Camilla Wide, som även hon har handlett mitt 

avhandlingsarbete, har varit en fast klippa, en konstruktiv och inspirerande samtalspartner 

och textläsare under arbetets gång. Ett stort tack vill jag rikta till henne för hennes oerhörda 

arbetsinsats, iver och uppmuntran. 

Det är inte alla förunnat att få skriva sin doktorsavhandling i en projektgrupp där man 

delar teoretisk referensram, målsättning och glädje. Jag har haft denna förmån. Den här 

avhandlingen växte till största delen fram under de tre år jag arbetade i ett forskningsprojekt 

initierat av Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Projektet 

Svenskan i Finland – syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv pågick åren 2004–2006 och 

finansierades med medel ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.  

Under hela projekttiden arbetade tre forskare tillsammans med mig: Camilla Wide, 

projektkoordinator och en av mina handledare, Siv Björklund, postdoc-forskare och Nina 

Martola, doktorand. Vi hade dessutom stöd och sällskap av två seniorforskare som arbetade i 

projektet under kortare perioder, nämligen postdoc-forskarna Beatrice Silén (Helsingfors 

universitet) och Benjamin Lyngfelt (Göteborgs universitet). Mängden mörkt kaffe och goda 

biffar vi konsumerade står nästan i proportion till hur roligt vi hade det och till den 

uppmuntran och den inspiration projektgruppen gav mig. De samtal vi förde och de tre åren i 

projektet var givande och fyllda av upptäckandets glädje. Tack för det! Utöver de anställda 

kollegerna i projektet fanns ytterligare en grupp associerade forskare med liknande 

forskningsintressen. Våra mer omfattande projektträffar var en återkommande källa till 

givande nya insikter, tankegångar och perspektiv.  

Ett tack vill jag också rikta till Svenska litteratursällskapet och dess forskningssektor. 

Kollegerna på Svenska litteratursällskapet, med forskningskoordinator Christer Kuvaja i 
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spetsen, gav mig och hela vår projektgrupp möjlighet till värdefulla insikter i andra 

forskningsområden än våra egna. Och dessutom hade vi roligt! 

Jag vill innerligt tacka mina två förhandsgranskare, professor Lars-Gunnar Andersson 

och professor Catrin Norrby, som bägge på ett insiktsfullt och konstruktivt sätt läst och 

kommenterat min text. Kommentarerna jag fick har varit värdefulla på flera olika sätt, inte 

minst för att de vittnar om ett uppriktigt intresse och en vilja till fortsatt tankeutbyte.  

I olika faser av avhandlingsprocessen har jag haft en ovärderlig hjälp av professor Jan-

Ola Östman som även var den som till en början presenterade och klargjorde 

konstruktionsgrammatikens förtrollande värld för mig. Jan-Ola intresserade sig för mitt 

projekt och kom vid flera olika tillfällen med kloka och väsentliga synpunkter på de 

konstruktionsgrammatiska partierna av avhandlingen.  

Efter de tre åren i projektet fick jag möjlighet att fortsätta mitt avhandlingsarbete, först 

som assistent vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors 

universitet och därefter som tf lektor i svenska vid Hanken, Svenska handelshögskolan. 

Prefekt Jan Lindström gav mig tid och uppmuntran under mitt år på Nordica, och jag är 

tacksam för att jag erbjöds möjlighet att arbeta i en sådan forskningsmiljö. I mitt tack vill jag 

också inkludera alla kolleger på Nordica, min heminstitution. Ni har alla varit, och är 

fortfarande, en sann resurs och källa till glädje för mig. Vid Hanken har jag haft förmånen att 

ha professor Marika Tandefelt som chef och mentor. Hon har undantagslöst uppmuntrat mig 

och berett mig möjlighet att slutföra mitt avhandlingsprojekt. Mina övriga kolleger inom 

svenskan, Anna-Maria Gustafsson, Kerstin Salminen och Lieselott Nordman, ska också ha ett 

varmt tack för det stöd och den hjälp de har erbjudit. 

Min vän och kollega Ulla Pedersen har ställt upp för mig i alla tänkbara lägen. Det är 

tack vare henne avhandlingen i dag har den form den har. Hon har språkgranskat och 

korrekturläst hela min text, utan att knorra över den alltför korta tid som stod till buds. De fel 

och klumpigheter som återstår bär jag naturligtvis ansvaret för själv. Hon har hela tiden 

funnits där för mig – både när allting gick som smort och då grus i maskinen hotade hela 

processen. Tack Ulla! 

Alla de vänner och släktingar som finns och har funnits omkring mig, till vardags och till 

fest, vill jag också tacka. De har utgjort en betydelsefull motvikt mot arbetet med 

avhandlingen, och de har också givit mig viktig intellektuell stimulans genom att kräva mig 

på begripliga förklaringar – varför skriva en avhandling om de e? 

Det sista tacket går till min familj, Mats, Sophia och Petter. Ni har hjälpt mig att hålla 

fötterna på jorden och sett till att avhandlingen och avhandlingsarbetet fått rimliga 

proportioner. Ni har trott på mig. Det är avgörande. 

 

 

Drumsö i november 2008 

 

Mona Forsskåhl
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1 Inledning 

 
 

Då mina barn var små och höll på att lära sig tala gick jag och barnens far omkring i hemmet 

och pekade på föremål och frågade retoriskt va e de där och svarade därpå omedelbart de e 

en lampa, de e en tavla, de e pappa. Inte oväntat var de första flerordsuttrycken mina barn 

lärde sig de e X. De hanterade den första delen av uttrycket, de e som en enhet till vilken de 

fogade olika ord de e min, och senare fraser de e på borde.  

Denna avhandling handlar om en mycket vanlig sträng1 i talad svenska, nämligen de e. I 

skriven svenska finns den lexikala strängen det är, men det förefaller som om de funktioner 

strängen de e har i samtalsspråk är mer komplexa och varierande än det skrivna språkets det 

är. Samtalsspråkets sträng de e förekommer frekvent i svenska samtal och förefaller inte vara 

beroende av vad man talar om, hur formellt samtalet är eller vilken region inom språkområdet 

samtalsdeltagarna kommer ifrån. Strängen används i en mängd olika kontexter och dessutom 

i varierande prosodisk form och i olika funktioner i interaktionen. Detta framgår t.ex. av 

följande lilla utdrag från ett finlandssvenskt samtal (Novemberkaffe2) mellan tre personer: 

värdparet Siv och Torsten samt deras gäst Ulla. 

Utdraget omfattar slutet av en episod där Torsten konstaterat att gamla trähus egentligen 

inte tål våtutrymmen där man blöter ner. Ulla och han är överens om att personer som vill ha 

badrum och dusch inomhus hellre ska bo i moderna hus än i gamla trähus. Ska man bo i 

trähus är det bättre med en separat bastubyggnad, har de resonerat sig fram till. Förr i tiden 

brukade man tvätta ansiktet och händerna i ett fat inne på sin kammare, men i övrigt skötte 

man hygienen ute i bastubyggnaden. 

 
Utdrag 1.1 Novemberkaffe: bra att man kan välja 

01 U: de va på de sätte man tvätta sej 
02 å så man gick man i bastun en gång 
03 i veckan å de va me de 
04 S: jo 
-> U: jo de sant de 
-> T: men de+e 
07 S: ºjoº 
-> T: dee ganska vitsit nog 

                                                 
1 Jag använder här benämningen sträng för att jag inte a priori, genom att välja ett etablerat lingvistiskt 

begrepp, vill fastställa vad de e är. I avsnitt 3.4.2 och kapitel 5 diskuteras dock begreppet sträng närmare.  
2 Samtliga numrerade utdrag i avhandlingen kommer från mitt forskningsmaterial, se kapitel 4. 
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09 att man kan int få allt 
-> U: neej (.)men att dee (.) 
-> dee ju bra att man kan välja 
-> de+e ju [DE som e huvusaken ((skrattar)) 
13 T:         [jo (.) just det 
14 S: jo 
15 T: precis 
16 U: jo jo 

 

I utdraget förekommer strängen de e i sex belägg. De fonetiska formerna varierar något. 

Vissa belägg är tydligt tvåstaviga3 (de+e rad 6, 12) medan andra är enstaviga med antingen 

långt vokalljud (dee rad 8, 10, 11) eller kort vokalljud (de rad 5). Den första gången Ulla 

använder strängen på rad 5, i yttrandet jo de sant de, utgör hennes tur möjligen en respons på 

Torstens föregående tur innan utdraget börjar om att man ska ha separat bastu om man bor i 

ett gammalt trähus. Torsten använder genast därefter strängen på rad 6, dock utan att något 

komplement följer: men de+e. Efter ett knappt hörbart jo från Siv (rad 7) upprepar Torsten 

strängen dee, den här gången enstavigt, och fortsätter sedan med ett komplement ganska vitsit 

nog att[…]. I Ullas tur  på rad 10–12 ingår tre belägg på strängen. De två första: men att dee 

(.) dee ju bra att… ingår i en respons på Torstens evaluerande yttrande. Det första av Ullas 

belägg på dee får inte något komplement utan följs av en mikropaus (under en halv sekund). 

Därefter upprepar hon strängen de e och fortsätter med ett komplement: adjektivet bra. Vad 

de är som är bra specificeras sedan i den att-sats som följer. Ullas yttrande med inledningen 

men att dee avbryts och hon startar om med en upprepning av dee.  

Det tredje belägget i Ullas tur, de+e ju DE som e huvusaken (rad 12) inleder en ny 

turkonstruktionsenhet. Hon använder de e-satsen för att utvidga sin tur. 

Turkonstruktionsenheten utformas till ett omdöme om en aspekt av det hon själv precis sagt i 

samma tur. Noteras kan att den struktur som hon använder, de+e ju DE, här följt av en relativ 

bisats, är en relativt vanlig och närmast formellik struktur, som också i övrigt i materialet 

används då talaren vill betona vikten av något som yttrats eller yttras (se vidare Forsskåhl 

u.a). 

Vad används då strängen de e till? Vad utgör den för en resurs i ett samtal? För det första 

kan man säga att strängen så gott som helt saknar självständigt och explicit semantiskt 

innehåll. I stället fyller den ofta en pragmatisk och syntaktisk funktion: den inleder något 

nytt, en satsliknande struktur som kan utgöra t.ex. ett påstående, en evaluering, en förklaring 

                                                 
3 Jag har i transkriptionerna använt markeringen ”+” för att märka ut tydligt hörbara stavelsegränser. För en 

utförlig information om de använda specialtecknen se transkriptionsnyckeln i slutet av avhandlingen. 



 

3 

 

eller definition. Ofta knyter den mer eller mindre explicit antingen bakåt eller framåt i 

samtalet, men ibland förblir anknytningen till den omgivande kontexten oklar. Tydlig 

funktion får strängen de e egentligen först genom att den tillsammans med andra 

konstituenter bildar en yttrandeenhet som kan uppfattas och behandlas som ett meningsfullt 

bidrag i samtalet. 

Strängen de e är som sagt vanlig i talad svenska. I den omfattande svenska 

talspråkskorpusen GSLC (Gothenburg Spoken Language Corpora) är de e det i särklass 

vanligaste ordparet med 14 255 belägg i en korpus omfattande 1,1 miljoner ord. Följande 

ordpar på listan, e de, förekommer i 4768 belägg. Ordparet de va, med verbdelen i preteritum, 

återfinns i samma korpus på fjärde plats med 3762 belägg (Allwood 1999:265). Som 

jämförelse kan noteras att det 18:e ordet (dom) på frekvensordlistan över enskilda ord 

förekommer i ungefär lika många belägg, 14 176 (Allwood 1999:11). 

Traditionellt analyserat motsvarar strängen de e det skrivna standardspråkets pronomen 

det i kombination med verbet vara i presens: är – det är. Analyserat enligt den traditionella 

grammatiska modellen kan det som är antingen syfta på något nyligen omtalat, anaforiskt, 

något som ska komma, determinativt eller expletivt, eller något fysiskt närvarande som 

utpekas, deixis. Ett expletivt pronomen det kan också vara helt och hållet icke-refererande 

(SAG 1999 2: 272–273, 274–275, 284–296).  

Också 'varandet' som uttrycks genom verbet kan innebära olika saker: Det kan t.ex. 

beskriva att något existerar, att något fenomen har en viss egenskap, att något inträffar vid en 

viss tidpunkt eller att något befinner sig någonstans. Varandet kan gälla nuet eller framtiden 

eller till och med ligga utanför tiden. Utöver detta finns i svenskan olika syntaktiska mönster 

och konventioner som reglerar hur de två orden kan passas ihop, dels med varandra, dels med 

andra ord för att bilda en grammatiskt acceptabel enhet, en sats. 

I denna avhandling utgår emellertid jag från en annan startpunkt än vad grammatiska 

analyser brukar göra. Jag tar min utgångspunkt i två teoretiska principer. Den första är den 

interaktionella lingvistiken och dess grundläggande tanke att språkliga enheter och kategorier 

skapas och återskapas i och genom interaktion (jfr Linell 2005a: 303−304; Anward 2005). 

Den andra är konstruktionsgrammatikens grundläggande tanke att språket kan förstås som 

delade erfarenheter av och kunskap om enheter (form-betydelse-konstellationer) av 

varierande omfång, som konstruktioner (Fried & Östman 2004; jfr Andersson 2005). 

Konstruktioner inom konstruktionsgrammatiken innebär inte de konkreta beläggen i ett 

material utan snarare olika abstraherade modeller som språkbrukare skapat sig utgående från 
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sina erfarenheter av språkande (se vidare avsnitt 2.3.1; jfr Andersson 2005; Anward 2005). 

Konstruktionerna kan vara av mycket olika omfång. Den abstrakta kunskapen om ett enda 

ord utgör en konstruktion likaväl som kunskapen om olika satsstrukturer. Man tänker sig 

dock att alla konstruktioner kan beskrivas på lika villkor, oberoende av omfattning. 

Oundvikligen finns det i min analys också drag av en tredje lingvistisk teori, nämligen 

den traditionella grammatiken. Många av termerna inom konstruktionsgrammatiken har sitt 

ursprung i den traditionella grammatiken. Även i övrigt är den traditionella grammatikens 

begreppsapparat nödvändig för att man på ett begripligt och effektivt sätt ska kunna diskutera 

lingvistiska kategorier och regelbundenheter. Att jag i min avhandling argumenterar för 

alternativa kategoriindelningar och benämningar kan jag göra bara tack vare den redan 

existerande analysbegreppsapparaten som den traditionella grammatiken erbjuder. 

Om man utgår från autentiska samtal och ser på vilka formregelbundenheter som 

möjligtvis utgör enheter för samtalsdeltagarna själva, framstår strängen de e som en potentiell 

sådan enhet. Fonetiskt produceras den i samtal som en helhet, antingen enstavig eller 

tvåstavig. Också det faktum att den är så oerhört frekvent talar för att den av 

samtalsdeltagarna möjligtvis lärs in, produceras och uppfattas som en enhet i sig. Tanken att 

en hög frekvens i språkanvändningen hänger ihop med att ett uttryck börjar behandlas och 

uppfattas som en enhet – en konstruktion – har framförts bl.a. av Goldberg (2006:5) och 

Bybee & Hopper (2001:1−2).  

Vad jag gör är att jag undersöker autentiskt samtalsspråk och prövar, diskuterar och 

utvecklar tanken att strängen de e kan analyseras och förstås som en grammatisk och 

pragmatisk enhet i svenskt samtalsspråk – med konstruktionsgrammatikens term: som 

konstruktion. Det är rimligt att utgå från att ljudsträngen i själva verket faller tillbaka på flera 

olika konstruktioner, då såväl form som syntaktisk och interaktionell funktion uppenbarligen 

kan vara så varierande. Målet är således att presentera ett förslag till hur ljudsträngen de e 

utgående från analyser av ett empiriskt svenskt samtalsmaterial på ett meningsfullt sätt kan 

förstås och beskrivas som realiseringar av olika konstruktioner i samtal på svenska.  

Utgångspunkten för min undersökning skiljer sig så till vida från tidigare undersökningar, 

att de strukturella och funktionella mönstren som ofta hittills varit givna utgångspunkter, t.ex. 

utbrytningskonstruktion, presenteringskonstruktion, anaforiskt syftande 3:e persons 

personligt pronomen + verbet vara i presens inte a priori utgör relevanta kategorier för min 

analys. Visserligen har jag som modersmålstalare noterat att strängen de e ofta ingår i och 

utgör en del av de här strukturerna, men det är inte där jag har valt att starta. Jag har således 
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inte letat efter vissa strukturella eller funktionella mönster utan jag har utgått från formen de 

e. De strukturella och funktionella egenskaper och kategorier som genom analysen visar sig 

vara relevanta, t.ex. strukturer som de e kan ingå i, är således ett slutresultat och inte 

självskrivna utgångspunkter. På detta sätt kan jag komma åt sådana kategorier och 

egenskaper som för samtalsdeltagare är relevanta då de ska bidra till ett samtal på ett 

meningsfullt sätt. 

Genom att den empiriska problemställningen i avhandlingen går tvärs över den 

traditionella grammatikens kategoriindelning och analysapparat kommer jag också att testa 

nya teoretiska vägar. Min undersökning faller inom den interaktionella lingvistikens domän, 

men kopplar ihop denna med de grammatiska inriktningar som trots vissa inbördes olikheter 

kan samlas under benämningen konstruktionsgrammatik.  

Avhandlingen har kommit till inom projektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett 

jämförande perspektiv. (http://www.sls.fi/Projekt_sveifinl_index.htm). Projektet 

finansierades av Svenska litteratursällskapet i Finland via Ingrid, Margit och Henrik Höijers 

donationsfond mellan åren 2003 och 2006. Projektets övergripande syfte var att beskriva 

syntaktiska drag i finlandssvenskt språkbruk och därigenom generera ny kunskap inom 

svensk – och då särskilt finlandssvensk – syntax (se t.ex. Lindström et al. 2002, Wide 2005). 

Som framgår av profilprojektets titel är det jämförande perspektivet centralt. I min egen 

undersökning har jag valt att primärt analysera en finlandssvensk samtalskorpus och i andra 

hand jämföra mina resultat mot en motsvarande sverigesvensk korpus. Det betyder att 

jämförelserna är utformade som kort hållna iakttagelser och kommentarer: att något 

förekommer eller inte förekommer i mitt sverigesvenska jämförelsematerial.  

Mitt eget projekt startade i ett intresse för evaluerande yttranden i samtal. Det visade sig 

att den överlägset mest frekventa strukturen i evaluerande yttranden är de e + 

evalueringsterm. Jag beslöt därför att göra en pilotstudie kring strukturer med de e och i 

förlängningen av detta fick mitt projekt en ny och slutgiltig avgränsning, nämligen strängen 

de e och de strukturer där den ingår.  

 

1.1 Strängen de e i tidigare forskning 

 

Den grammatiska strukturen det är har i tidigare forskning bara i ringa utsträckning 

uppmärksammats för sig och som enhet. Visserligen har man inom den traditionella 
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grammatiken ingående beskrivit tredje personens personliga pronomen i neutrum och 

kopulaverbet vara och den tempusform som här är aktuell, nämligen presens, är. I vissa 

studier av andra fenomen har dessutom kombinationen det är behandlats som en struktur 

bland andra.  

Systematiska studier fokuserade just på de e eller det skrivna språkets det är har bara 

gjorts av Björn Hammarberg. Hammarberg (u.u.) har skrivit en artikel om språkinlärares 

användning av ordparet det är. Vidare har han tillsammans med Inge Bartning (2007) jämfört 

användningen av svenskans det är med franskans c’est. Hammarbergs infallsvinkel är 

grammatisk och funktionell. Han noterar vilka grammatiska strukturer med de e som 

förekommer i hans material bestående av samtal dels mellan modersmålstalare, dels mellan 

språkinlärare och relaterar därefter de grammatiska strukturerna till vissa funktionella 

aspekter.  

Redan före Hammarberg har också Åbrink (1990) i en kortare studie presenterat vissa 

iakttagelser av hur de e används av stockholmare. Åbrinks studie erbjuder emellertid inte 

någon systematisk analys av ordparet, eller användningen av det, utan utgör snarare en 

presentation av ett potentiellt forskningsområde. 

Då jag i detta avsnitt redogör för hur strängen de e tidigare har analyserats och beskrivits 

har jag valt att utgå från den centrala svenska referensgrammatikan i dag, Svenska 

Akademiens grammatik (Teleman, Hellberg & E. Andersson 1999; hädanefter SAG). 

Därutöver tar jag i ett separat avsnitt (1.1.4) upp de studier och iakttagelser som specifikt 

nämner kombinationen det är eller de e, särskilt Hammarbergs (u.u.).  

I SAG (1999) behandlas och kommenteras pronomenet det och verbet vara i dess 

presensform är på flera olika ställen och i många olika sammanhang (se del 1:247 och 291). 

Av dessa behandlar jag här bara det som jag betraktar som relevant i relation till min studie. 

 

1.1.1 Pronomenet det i SAG 

 

Pronomenet det har flera olika grammatiska funktioner i svenska. I SAG beskrivs det som ett 

definit pronomen, personligt pronomen i 3:e person, demonstrativt pronomen och bestämd 

artikel (del 2: 257 anm. 1). Framställningen nedan koncentrerar sig kring det som personligt 

pronomen och demonstrativt pronomen då den bestämda artikeln det inte är relevant med 

tanke på den här undersökningen. De förekomster av formen de som behandlas här är alla 
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nominala och kan analyseras som huvudord i en nominalfras som utgör antingen subjekt eller 

predikativ i satsstrukturer av typen de e X. 

Skillnaden mellan det som 3:e personens personliga pronomen och demonstrativt 

pronomen är inte alltid klar (se t.ex. SAG del 2:239 och 257 anm. 1). Bägge typer kan 

användas både anaforiskt och deiktiskt. Vad som ligger bakom uppdelningen är, enligt SAG, 

referentens grad av prominens i talsituationen eller kontexten. 3:e personens personliga 

pronomen används då korrelatet har hög prominens i sammanhanget (del 2:290), medan 

demonstrativt pronomen används för att peka ut en referent med förhållandevis hög men inte 

maximal prominens (del 2:305).  

Utmärkande för definita pronomen är enligt SAG (del 2:238–239) att den referent 

pronomenet syftar på kan identifieras unikt. Identifieringen kan då ske antingen genom 

anafor eller genom deixis. Anaforisk syftning innebär att referenten med språkliga medel 

blivit omtalad, antydd eller nämnd innan pronomenet yttras eller förs in i texten. Beroende på 

hur explicit korrelatet är uttryckt i kontexten kan anaforisk syftning vara direkt eller indirekt. 

Direkt anafor föreligger exempelvis i en sats som på rad 5 i följande utdrag 1.2 ur ett 

sverigesvenskt tv-samtal Tryck till4 där deltagarna har fått ta del av en musikvideo och efter 

det förväntas kommentera och evaluera den. M är programledare och ställer genast efter låten 

en direkt fråga till en av deltagarna i panelen H (Henrik). 

 
Utdrag 1.2 Tryck till: Kylie 

1 M: <en singel som släpps om tre ↑daar> .hh  
2  här i Sverige eh Henrik Schyffert vet  
3  du va de här e för nånting 
4  (0.4) 
-> H: a de+e Kylie, 

 

I utdraget ingår det anaforiska pronomenet de på rad 5. Den referent som åsyftas nämns 

explicit med demonstrativt pronomen de här i föregående tur av programledaren M. 

Dessutom har låten som åsyftas precis spelats upp som en del av samtalet.  

Då det gäller anaforiskt de följt av kopula e handlar det dessutom om fri anafor vilket 

innebär att syftningen inte begränsas av syntaktiska villkor: om korrelatet uttrycks explicit 

finns det som i utdrag 1.2 ovan i en annan, tidigare sats, inte tidigare i samma sats. 

Utöver de indirekta och direkta anaforerna menar författarna till SAG vidare att om 

korrelatet är en sats och anaforen är intensionell (del 2:287), d.v.s. korrelatet utgörs av 

                                                 
4 Se materialförteckningen i slutet av avhandlingen. 
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innehållet i satsen, kan det finnas i en efterföljande över- eller sidoordnad sats (del 2:290). 

Följande exempel på rad 3 i utdraget ur ett finlandssvenskt radiosamtal Tryckkokaren kunde 

enligt min tolkning av SAG illustrera en sådan framåtsyftande intensionell anafor. I utdraget 

intervjuas en politiker JD av programledaren Bina.  

 

Utdrag 1.3 Tryckkokaren: di ha alltjämt majoritet 

1 JD: (–––) så skyll sej själva om de går åt helvete 
2 BINA:  å de tror du att de gör 
->JD:  nää men dee DE alltså de+e klart (.) di ha alltjämt  
4 majoritet å(.) å de verkar lite som om om dedär me  
5 offensiv satsning å dehär som idéena som ja \har så  
6 de+e nu gruppen som bestämmer (.)vi får se [...] 

 

På rad 3 förekommer två belägg på strängen de e. Det första får komplementet DE och följs 

av alltså och därefter följer det andra belägget de+e klart. Den satsformade strukturen som 

följer di ha alltjämt  majoritet kan analyseras som korrelat till det andra belägget på rad 3: 

de+e klart. En anafor pekar således inte alltid bakåt i texten eller talsituationen. Den kan 

också peka framåt. I en anmärkning till paragrafen om deixis i SAG (del 2:296) påpekas 

vidare att kataforisk syftning ibland används för att beskriva ett pronomen som syftar på ett 

finalt dislokerat  Ett exempel är yttrandet dee så tekniskt hela dehär nuvarande skolsysteme 

som ingår i ett av de finlandssvenska samtal jag undersöker, Novemberkaffe (se kapitel 4).  

Hur SAG ställer sig till och definierar kataforisk syftning kommer emellertid inte alldeles 

entydigt fram. I samband med pronomen som bestämda artiklar tas kataforisk syftning upp 

vid sidan av anaforisk och deiktisk, som en egen paragraf (del 2:313, 320). Det faktum att 

anmärkningen i samband med 3:e personens personligt pronomen är placerad under 

paragrafen Deixis ger dock en fingervisning om att den kataforiska syftningen kan ses som en 

variant av deixis snarare än som en parallell till anafor. 

Identifieringen av referenten till ett definit pronomen kan också bygga på deixis, d.v.s. så 

att referenten pekas ut eller kan förstås genom talsituationen eller skrivsituationen, genom 

icke-verbala medel. I fråga om satser av typen de e X kunde syftningen vara deiktisk om 

satsen t.ex. åtföljs av en utpekande gest eller en blick riktad mot något. 

Till de ovan beskrivna sätten att identifiera den referent som ett pronomen syftar på 

kommer ytterligare det som SAG kallar determinativ användning (del 2:272, 302–303) av 

personliga pronomen eller av bestämd artikel. Vid determinativ användning efterföljs 

pronomenet av ett deskriptivt attribut i form av en relativ eller narrativ bisats. Eftersom 
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bisatsen beskriver den referent pronomenet syftar på kunde man säga att syftningen riktas 

framåt i texten,vilket innebär att syftningen är kataforisk. 

Slutligen kan pronomenet det också enligt SAG användas utan någon syftning alls. 3:e 

personens personliga pronomen i neutrum form det har enligt SAG (del 2:274) ”en mångsidig 

funktion som expletivt led”. Det innebär att pronomenet egentligen inte syftar på något alls 

utan bara upprätthåller en syntaktisk position som inte får lämnas tom i svenskan. Den 

syntaktiska positionen kan även vara subjektets (del 4:38–39).  

Expletivt eller icke-refererande är pronomenet det enligt SAG (1999 del 4:53) i ett flertal 

olika strukturer av vilka jag här tar upp de som är relevanta för denna undersökning: 

a) som formellt subjekt, med ett egentligt subjekt i samma sats: de e en utmärkt atmosfär 

i Ekenäs (ur Tryckokaren) 

b)  som opersonligt subjekt: de e kallt (ur Bastusamtal) 

c) som subjekt i en överordnad sats i en utbrytningskonstruktion: de e Sami som dricker 

vatten (ur Lekskolemöte) 

d) som subjekt i en sats med en med-fras vars rektion är predikationsbas för 

predikatsverbet: de e allti de goda me syföreningar (ur Syffamöte) 

e) som subjekt i en sats med postponerad nominal bisats eller infinitivfras som utgör 

predikationsbas: de e klart att di älskar henne (ur Lekskolemöte) 

 

Noteras kan alltså att SAG i vissa fall analyserar det som expletivt eller icke-refererande 

också då referenten specificeras och explicit omnämns i efterhand. Undantag utgör dock fall 

där det används determinativt eller där en intensionell anaforisk syftning framåt i texten 

föreligger. Det betyder att en syftning framåt på en referent som specificeras i efterhand 

enligt SAG är beroende av formella kriterier och inte av innehållsliga. I exempel 1.3 kunde 

således pronomenet de i de e klart (.) di ha alltjämt en majoritet analyseras som intensionellt 

anaforiskt men i strukturen de e klart att di älskar henne som expletivt. Strukturellt skiljer sig 

de två exemplen åt bara genom att det förra saknar den underordnande konnektorn att, och de 

två satsstrukturerna är därför formellt sett sidoordnade.  
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1.1.2  Verbet vara i SAG 

 

Precis som pronomenet det tas kopulaverbet vara upp i flera olika sammanhang i SAG (1999; 

se del 1: 291). I inledningen av kapitlet om verb (SAG 1999 del 2:503) konstateras att vara 

har durativ betydelse och beskriver ett tillstånd, det utgör ett s.k. tillståndsverb. Utmärkande 

för tillståndsverb är att de inte skapar uppfattningar om olika delmoment eller om någon 

punkt då tillståndet tar slut.  

I fråga om betydelsefält kan verbet vara inte klassificeras entydigt. Det ’varande’ som 

uttrycks genom vara eller är kan vara av flera olika typer. Verbet kan, enligt min tolkning, i 

själva verket höra till vilket som helst av de tre betydelsefält man i SAG (del 2:514–516) 

opererar med: det fysiska fältet, det psykiska och sociala fältet och det logiska fältet. Det 

beror helt enkelt på vilka övriga led som tillsammans med vara ingår i satsen. Inom det 

fysiska fältet kan verbet ange befintlighet eller fysiskt tillstånd: ¿e e i korsholm5 (ur 

Tjejkväll); inom det psykiska och sociala fältet kan det ange perception, kognition, eller 

alternativt emotion eller värdering: de e: faktist hemst me stu:p (ur Bränt barn). Inom det 

logiska fältet kan är slutligen ange likhetsrelationer, teckenrelationer, existens, kvantitet, 

innehav eller del – helhet: de e ju femtifem procent av en heltidstjänst (ur Lekskolemöte). 

Syntaktiskt innebär det här alltså att verbet i sig inte entydigt organiserar de aktanter vilka 

ingår i dess valens. Vilka syntaktiska roller de olika aktanterna har måste, som jag ser det, 

vara beroende av den tolkning och förståelse som uppstår först då verbet kombineras med 

entydigt betydelsebärande element, eller i vissa fall först då hela kontexten finns tillgänglig. 

Presensformen är, som jag i min undersökning koncentrerar mig på, är en finit verbform 

och avser den tid då yttrandet fälls, talarens nutid (SAG del 4:216). Presensformen i svenska 

används också i framtidsbetydelse, d.v.s. formen är kan beskriva att något existerar i 

framtiden. Eftersom själva verbet inte har betydelsekomponenter som antyder en slutpunkt 

eller startpunkt för 'varandet' kan man säga att om inget annat anges i kontexten så anger 

formen är ett varande som åtminstone gäller i talögonblicket och fortsätter utan ett tydligt slut 

i sikte. Genom en markering i ko(n)texten kan dock en talare visa att 'varandet' inleds eller 

avslutas vid någon tidpunkt i framtiden: det är jul om fyra veckor (SAG del 4:217). 

Presensformen kan också användas för att referera till någon annan än talarens nutid. För det 

första kan den som talar använda presens som hänför sig till mottagarens eller en tänkt 

                                                 
5 Den fonetiska symbolen ¿ står för glottalt stopp. Ljudet används i vissa dialekter i stället för ’d’. 
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mottagares nutid (SAG del 4:218). För det andra kan den som talar i en narrativ använda 

presens med syftning på nutiden i berättelsen, s.k. historiskt presens (SAG del 4:219−220). 

Genom verbet vara och dess egen durativa betydelse i kombination med presensformens 

egen betydelse kan formen är också syfta på ett tillstånd som egentligen inte alls är tidfäst, 

som står utanför tiden och närmast hänför sig till ett tidlöst logiskt fält, t.ex. två plus två är 

tre (konstruerat exempel). I SAG (del 4:324) benämns ett sådant tillstånd oavgränsat eller 

statiskt. Detta hänger ihop med de fyra semantiska disktinktioner som skiljer olika 

aktionsarter åt: avgränsning, processualitet, dynamiskhet och durativitet. Verbet vara är 

inherent statiskt och icke-processuellt, men kan genom andra led i verbfrasen eller satsen 

beskriva ett tidsavgränsat tillstånd. 

Verbet vara kan fungera både som passivbildande hjälpverb (t.ex. de e lite tokit skrivet, ur 

Avdelningsmöte) och som huvudverb (SAG del 2:537). I fråga om strukturer med de e kan 

alltså e i vissa fall analyseras som passivbildande hjälpverb, om strukturen följs av en verbalt 

använd participform som i exemplet ovan. Det förutsätter dock enligt min förståelse att 

subjektet det är referentiellt och alltså inte expletivt. I en anmärkning till paragrafen om 

hjälpverb och huvudverb (SAG del 2:537) påpekas vidare att verbet vara i SAG inte 

redovisas som hjälpverb då det konstrueras med predikativ, annat än vid perifrastisk passiv 

(vara älskad ≈ älskas; del 1:208). Oklart förblir emellertid om, och i så fall på vilka grunder, 

participformer är att betrakta som adjektiviska predikativ eller alternativt som huvudverb i 

verbfrasen. Så vitt jag kan förstå är detta i vissa fall omöjligt att entydigt avgöra. 

Enligt SAG:s definition av valens och ställighet kan verbet vara som predikatsverb vara 

antingen enställigt (de e kallt, predikativet), tvåställigt (de e Kylie, subjektet och predikativet) 

eller treställigt (de e mig egalt, subjektet, predikativet och t.ex. objektet) (se del 1:226–227; 

236).  

Med ställighet avses att ett visst ord eller en lexikaliserad förbindelse, t.ex. predikatet, 

förutsätter antingen noll, en eller flera referentiella aktanter. Valensen kan vara antingen 

semantisk eller syntaktisk. I SAG definieras den semantiska valensen som en egenskap 

knuten till ett ords lexikala betydelse (se t.ex. del 2:506). Den semantiska valensen hos ett ord 

innebär de krav på uppsättning av semantiska roller hos de aktanter som ordet syntaktiskt 

konstrueras med. Den syntaktiska valensen för ordet anger vilka roller de olika aktanterna har 

i satsstrukturen och huruvida de är obligatoriska eller inte (se t.ex. del 2:257–258). 

Författarna till SAG ger i detta sammanhang exempel på verbet vara och de bestämningar 
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som ingår i dess syntaktiska valens (del 3:258): verb + bundet subjektspredikativ: vara 

kapten.  

Utöver bestämningarna i verbfrasen ingår alltså också subjektet i verbets syntaktiska 

valens, men om subjektet utgörs av ett det som är expletivt, icke-referentiellt, utgör detta 

enligt SAG (del 1:226) inte en aktant. På uppslagsordet ställighet kommer t.ex. nollställiga 

predikat upp och exemplet som ges är det är kallt. Här avser ställigheten hela den verbfras 

som utgör predikatet: är kallt. Subjektet det analyseras alltså i exemplet som icke-referentiellt 

och utgör därmed inte någon aktant i satsen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att vara och dess presensform är analyserat i 

traditionella grammatiska begrepp är ett mångtydigt verb. Dess semantiska egenskaper och 

dess krav på den syntaktiska omgivningen är öppna och vaga. I själva verket bär ordet i sig 

knappast några syntaktiska krav över huvud utan en mängd olika möjligheter är öppna. I den 

mån det finns en syntaktisk styrning av hur olika aktanter realiseras syntaktiskt kring verbet 

är, är det i själva verket andra led än själva verbet som är den styrande kraften.  

 

1.1.3 Syntaktiska mönster kring de e  

 

Enligt SAG är strukturen de e eller det är en nexusförbindelse mellan pronomenet det som 

subjekt och presensformen av verbet vara, är, som predikatsverb. Utifrån denna förbindelse 

går det dock över huvud inte att utläsa vilken typ av det vi har att göra med. Inte heller går 

det att avläsa vilken semantisk innebörd som realiseras genom verbet eller vilken semantisk 

eller syntaktisk valens verbet har. Allt står, så att säga, öppet i fråga om möjliga 

fortsättningar. Det enda som kan utläsas är just att det är en nexusförbindelse och att det, 

enligt SAG:s modell, saknas minst ett bundet led i verbfrasen för att verbfrasen och satsen 

ska vara fullständig.  

Det led som kan följa efter det är är enligt SAG (del 3:352–353; 382–383) antingen 

subjektspredikativ, adverbial, verbalt perfektparticip med transitivt verb, eller verbalt 

presensparticip med ett intransitivt verb. De två sista bildar då tillsammans med verbet är en 

perifrastisk passivstruktur.  

Subjektspredikativ handlar det om då ledet består av en nominalfras (en trevlig pojke, 

han), en adjektivfras (bra, vackert) eller en adjektivisk participfras (skrämmande, hemlagat). 

Adverbial är det då ledet består av ett adverb eller en adverbiell fras (här, i förrgår). På denna 

punkt påpekas det dock i SAG (del 3: 382) att det inte alltid är meningsfullt att dra en tydlig 
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gräns mellan predikativ och adverbial, och att det snarast kan vara en tolkningsfråga vad ledet 

anger: vad, hurdant – predikativ eller var, varifrån, hur, när – adverbial. Om ledet som följer 

efter verbet är utgörs av ett verbalt particip handlar det om perifrastisk passiv (Anna är 

älskad av alla, Paul är försvunnen). I denna undersökning förekommer dock inga belägg på 

denna typ av led, varför jag inte går vidare in på sådana här. 

Utöver predikativet eller adverbialet kan i verbfrasen ingå ytterligare ett eller flera led. De 

kan vara fria eller bundna bestämningar i verbfrasen beroende på hur satsen i övrigt 

analyseras. Väsentligt är exempelvis om pronomenet i subjektsposition är refererande eller 

inte. Om subjektet utgörs av ett expletivt det kan ett egentligt eller postponerat subjekt ingå 

som en bunden bestämning i verbfrasen, utöver predikatet eller adverbialet.  

Om subjektet det är refererande kan de övriga leden i verbfrasen i regel analyseras som 

fria, inte bundna. Emellertid kan vissa ord som predikativ ha en valens som förutsätter 

ytterligare led och då ingår dessa, enligt min förståelse, som bundna bestämningar i 

verbfrasen (se SAG del 3:257–258). Exempelvis i satsen det är mig egalt (då det är 

refererande) utgör adjektivet egalt ett sådant predikativ som för med sig ett objekt mig som 

optionell, bunden bestämning. Problemet är emellertid att bestämningarnas bundenhet brukar 

knytas till egenskaper hos verbet. Utifrån det borde mig i exemplet i stället analyseras som en 

fri bestämning i verbfrasen eftersom det inte styrs av verbet och dessutom är optionellt (det 

är egalt) eller alternativt som en bestämning i adjektivfrasen.  

I den grammatiska analysmodell som SAG presenterar (del 1:32) omfattar grammatiken 

ordbildning, böjning och syntax. Det betyder att man med grammatiken som redskap kan 

förklara relationer, enheter och regelbundenheter inom ramen för meningar. 

Regelbundenheter som sträcker sig utöver meningen omfattas enligt SAG:s modell av 

textlära som man "möjligen" kunde räkna in i grammatiken (del 1:31). Relationer och 

förklaringar som inkluderar större enheter än ett enskilt yttrande eller en mening, t.ex. en 

sekvens av yttranden i samtalsspråk, ligger således enligt SAG utanför grammatikens fält. 

Författarna uttrycker sig explicit på denna punkt (del 1:33) då de skriver att "meningen är den 

största enheten som regleras av grammatiska regler i en text […] Ovanför meningsnivån 

kombineras meningarna genom att de ställs invid varandra utan att detta är grammatiskt 

reglerat."  

En följd av det ovan sagda är att den analysmodell som tillhandahålls i och genom SAG 

inte lyckas täcka in alla aspekter av, eller alla strukturella regelbundenheter knutna till en 

konstellation som de e. De regelbundenheter och relationer som strängen de e uppvisar i ett 
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samtalsmaterial som mitt tenderar nämligen att sträcka sig utöver satsen och meningen. De är 

ofta bundna till olika kontextuella och sekventiella mönster och aspekter. Jag har därför 

genom ett interaktionellt och konstruktionsgrammatiskt perspektiv sökt ett nytt raster för att 

få fram och belysa hur såväl semantiska som pragmatiska faktorer, och dessutom fonetiska 

drag, är kopplade till de strukturella dragen på syntaktisk nivå.  

 

1.1.4 Strukturen de e i andra studier 

 

Inom nordistiken och lingvistiken har strängen de e än så länge uppmärksammats bara i ringa 

grad. Vissa iakttagelser och kortare studier har i alla fall gjorts om den. Synvinklarna i dessa 

kortare studier varierar. Utöver de enstaka kortare studierna specifikt om de e har Marketta 

Sundman i sin licentiatavhandling (1980) om existentialkonstruktioner också kommit in på 

strukturen det är i s.k. presenteringskonstruktioner. Mest relevant med tanke på föreliggande 

undersökning är den nya undersökningen av kollokationen det är av Björn Hammarberg (u.u. 

samt Bartning & Hammarberg 2007). Hammarberg fokuserar liksom jag på hur 

kollokationen, som han kallar den, används i samtal. 

Sundman utgår i sin undersökning från den samtida etablerade grammatiska definitionen 

av en existentialkonstruktion. Den bör innehålla minst två konstituenter, för det första ett 

formellt det, som alltså saknar syftning (expletivt det, formellt subjekt i SAG del 1:168, 172) 

och för det andra en indefinit nominalfras på objektets plats som står i samma semantiska 

relation till predikatsverbet som det formella subjektet, egentligt subjekt (Sundman 1980:17–

19). Ett exempel ur mitt material kunde vara de e en sladd där som du måste…(ur Kaffepaus). 

Enligt denna modell skiljer man a priori på olika det: referentiella och expletiva/formella eller 

opersonliga. Det betyder att belägg på pronomenet det entydigt och en gång för alla är 

antingen referentiella eller formella.  

I sin genomgång av tidigare forskning kring existentialkonstruktionen redovisar Sundman 

emellertid också för att synen på referentialiteten hos det inte alltid har varit alldeles 

oproblematisk. Exempelvis Cederschiöld (1895 genom Sundman 1980:22) analyserade 

pronomenet det i de nämnda konstruktionerna som referentiellt. Enligt honom syftar det fram 

mot det egentliga subjektet som kommer efter verbet. Sundman följer dock, som ovan 

nämnts, den moderna, rådande modellen och analyserar pronomenet som icke-referentiellt. 

Sundman går igenom olika typer av satser vilka inleds med formellt det. Genomgången är 

dock inte avgränsad till satser med det är men hon tar upp sådana också. Hon nämner satser 
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med formellt det + kopula utan egentligt subjekt som en typ, och inom denna typ tar hon upp 

satser med adjektiv och substantiv som predikativ och satser med adverb, t.ex. det är varmt, 

det är sommar, det är ute med honom (1980:41–42). En särskild typ utgör satser med det + 

kopula som har extraponerat subjekt, t.ex. det är skönt att bada (1980:45).  

Sundman för därefter en diskussion kring vilka satstyper som ska kallas existentialsatser 

och vilka som är så kallade predikativa satser. De predikativa satserna kan inte transformeras 

genom subjektivering, medan existentialsatserna kan transformeras (1980:46). Satsen det är 

skäl att tänka om kan inte transformeras till *att tänka om är skäl vilket visar att det handlar 

om en existentialsats. Satsen det är skönt att bada kan däremot transformeras till att bada är 

skönt, vilket å sin sida visar att det handlar om en predikativ sats. Efter de inledande 

definitionerna går sedan Sundman vidare med en analys av sådana satser som fyller de 

definitionskrav hon ställer upp i inledningen.  

Sundman (1980) har alltså i sin undersökning utgått från givna typer och kategorier och 

underställer dem diskussion och prövning i den teoretiska delen. Hon tar emellertid ställning 

för vissa lösningar innan hon kommer in på den empiriska analysen av finlandssvenskt och 

sverigesvenskt tidningsspråk (1980: 60–61) som därigenom på ett uttömmande sätt belyser 

det fenomen hon valt att studera, existentialsatsen, till vilken även en viss typ av det är-satser 

hör.  

Hammarbergs undersökning (u.u.) gäller specifikt vad han kallar kollokationen det är. 

Han undersöker hur infödda talare och språkinlärare använder kollokationen i samtal. Det 

material Hammarberg analyserar är samtal av varierande formalitetsgrad. Samtalen är 

inspelade i grupper bestående av en eller två intervjuare och infödda språkbrukare eller 

språkinlärare. Samtalen ingår i den s.k. ASU-korpusen (ibid: 2–3). Metodiskt har 

Hammarberg utgått från en användarbaserad språksyn (ibid:1) med en kognitiv infallsvinkel. 

Analysen han gör är en traditionell grammatisk analys av de strukturer med de e som ingår i 

samtalen (se nedan). Därefter jämför han hur modersmålstalare och andraspråksinlärare 

tenderar att använda kollokationen i olika grammatiska strukturer. I de efterföljande 

resonemangen fokuserar Hammarberg den kognitiva aspekten och 

språkinlärningsperspektivet. 

Hammarbergs utgångspunkt har vissa beröringspunkter med min egen. Liksom jag 

noterar Hammarberg frekvensens betydelse. Han relaterar emellertid betydelsen av 

frekvensen till språkinlärningen vilket jag inte gör, men han menar precis som jag att 

frekvensen i språkbruket har betydelse för hur språkliga strukturer etableras både som en del 
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av den delade kunskapen om språket (systemet) och av individens språkbruk. Den 

gemensamma basen här är forskare som Bybee och Hopper (2001), Ellis (2002) samt 

Langacker (1999), Kemmer och Barlow (1999) som visat att upprepat bruk av och 

återkommande erfarenheter av språkliga uttryck leder till att de lärs in och blir kognitiva 

rutiner hos språkbrukare (jfr mönsterminnen; Andersson 2005).  

Även Anward (2005; 2006 och u.u.) argumenterar, med en samtalsanalytisk 

utgångspunkt, för en modell som bygger på frekvensens och upprepningens betydelse för 

uppkomsten av språkliga mönster. Anward menar precis som Bybee och Hopper (2001) samt 

Ellis (2002) att inlärningen och etableringen av kognitiva rutiner eller språkliga mönster 

dessutom är en fortgående process som inte tar slut då något ”lärts in” utan fortgår hela tiden. 

I sin artikel påpekar Hammarberg (u.u.: 1–2)  att frekvensen i olika kontexter inte är en 

tillfällighet. Om ett språkligt uttryck är mycket vanligt i t.ex. samtal kan man tänka sig att det 

finns något som motiverar den höga frekvensen. Funktionaliteten hos ett uttryck kan, menar 

Hammarberg, vara ett sådant motiv. Mot bakgrund av detta noterar han vidare att uttryck av 

typen ”det är X” är mycket vanliga i svenskan och då särskilt i talad svenska. Han noterar 

vidare att ”sekvensen det är” är flerfunktionell, grammatiskt sett. 

Hammarberg undersöker i sin studie de grammatiska kontexter i vilka det är förekommer. 

Han utgår från en traditionell grammatisk analysmodell i syfte att visa på skillnader mellan 

infödda talare och inlärare då det gäller användningen av det är. Den kontrastiva ansatsen i 

Hammarbergs studie fokuserar på de kvantitativa skillnaderna mellan de två 

språkbrukargrupperna i fråga om vilka strukturer med det är de använder. 

I redovisningen av resultaten av studien har Hammarberg valt att dela in det är-

förekomsterna enligt pronomendelens egenskaper. Anaforiskt eller deiktiskt refererande det 

behandlas separat från ickereferentiella eller kataforiskt syftande det-belägg och vidare 

separat från det är följt av syntaktiska avbrott. De syntaktiska omgivningar, d.v.s. 

satsstrukturer Hammarberg iakttagit i sitt samtalsmaterial liknar i stor utsträckning dem jag 

funnit i mitt material. I följande uppställning presenteras de strukturer som ingår i 

Hammarbergs material. Tabellen och exemplen är Hammarbergs egna (ibid: 4–8). Ordningen 

följer fallande frekvens i det material som består av samtal mellan infödda talare. 
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A Anaforiska och deiktiska  

1:1 det är + NP, ej Rel 

1:2 det är + NP, m Rel 

de e en nyhet ti mej  

de e saker som ja fundera ganska mycke över 

2 det är + Adj de e inte så lätt 

3 det är + Adv/PP de e så himla längesen/de e på kvällen 

4 det är + Infinitiv de e bara lösa problem man behöver inte skriva 

uppsats 

5 det är + Bisats de e ju bara va ja tror att de heter 

6 det är med Str. prep de e ja helt övertygad om 

7 ’Tough’-konstruktion (de e + adj. + infinitiv) de e hemst svårt å säja  

8 Obj det lyft från bis de e ja inte säker på att afrikanerna tycker 

9 det är m Vänsterdisl femti år de e inte så kul att fylla 

10 Pseudoklyvning de som inte e sta- statligt eller offentligt de e 

idiotiskt 

11 det är terminalt i bis ja vet inte riktigt hur lång tid de e 

12 Opersonlig konstr de e för varmt här 

B Icke-refererande och kataforiska  

13:1 Exist-kstr, ej Rel 

13:2 Exist-kstr, m Rel 

de e skillnader mellan generation 

de e ju fortfarande barn som blir misshandlade 

14 Anteciperande (de e + adjektiv + postponerat 

led) 

de e klart att de e bra å kunna andra språk också 

15 Högerdislokering de e ju så himla omfattande de där 

16 Satsklyvning de e i köket man använder den 

C Brott i formuleringen 

17 det är upprepat nej de e de e bra att åka bort tycker jag 

18 det är + omformul ja de e (.) ibland e de orättvist tror ja 

19 det är + övergiv. yttr man kan ju argumentera för och emot i dom 

flesta frågor så att de e 

Uppställning 1. Strukturer med det är i Björn Hammarbergs undersökning (Hammarberg u.u.: 

tabell 1). 

 

Mot bakgrund av de iakttagna strukturerna och deras förekomst i forskningsmaterialet 

diskuterar Hammarberg slutligen frågan om vilken roll det är spelar i yttrandeproduktionen. 

Hammarberg menar att den höga frekvensen tyder på att det är rutiniserats som en enda 

sammanhängande enhet, som en formelsekvens i planeringen och produktionen av yttranden 

(ibid:14). För detta talar även formvariationerna i Hammarbergs material: alla varianter 

uttalas som ett enda block och med olika grader av reduktion. Hammarberg menar sålunda att 
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det är utnyttjas som en ”preliminär startsekvens under planerandet av ett yttrande” (ibid:14). 

Sekvensen, som han också kallar den, fungerar som en okomplicerad satsintroduktör, som en 

talare kan ta till medan han eller hon funderar på hur yttrandet ska fortsätta.  

Strukturen eller strängen de e har också noterats som en specifik talspråksresurs av andra 

forskare. Lindström (2008: 235) tar upp de e som en projektionsenhet medan Linell 

2005a:250) talar om stereotypa upptakter och nämner strängen å de ju som en av dem. I en 

mindre studie från 1990 noterar Håkan Åbrink i artikeln ”Talspråkseget i stockholmsspråket 

under hundra år” (1990:161–170) att stockholmare tenderar att inleda sina yttranden med 

strängen de e. Han ger alternativ till typiska fortsättningar genom horisontala träddiagram där 

de e exempelvis kan följas av ju, väl… som i sin tur kan följas av andra element: precis, de… 

o.s.v. Utöver spridda iakttagelser säger Åbrink dock inget mer om fenomenet än att han 

uppfattar det som ett talspråksdrag typiskt för stockholmare (1990:364)6.  

Elisabet Engdahl (2007) har gjort en studie över pronomenet det i en viss typ av 

satsstruktur där pronomenet uppbär två olika grammatiska funktioner samtidigt, nämligen 

både som expletivt subjekt och som spetsställt referentiellt pronomen (2007:98, t.ex. det är 

bra att hon gör). Hon kallar användningen flerfunktionell. Engdahls material omfattar en 

samling exempel på satsformade strukturer hämtade från talat språk. I de exempel som 

Engdahl (2007:98ff) lyfter fram visar det sig att de flerfunktionella pronomina i väldigt 

många fall konstrueras med kopulaverbet vara, ofta i presens, det är. Engdahls studie 

fokuserar alltså inte direkt strängen de e men tangerar den ändå i och med att en stor del av 

hennes exempel innefattar hela strängen. Relevant i det här sammanhanget är att Engdahl kan 

visa hur en och samma form i ett belägg samtidigt kan bära eller användas i flera olika 

grammatiska funktioner.  

I tre artiklar om språk och om språkliga konstruktioner presenterar Anward (2005; 2006; 

u.u.) tanken att språkliga och grammatiska konstruktioner blir till och upprätthålls som 

enheter i och genom samtalspraktiker. I artikeln Interaktion och tradition (2005) påpekar 

Anward att såväl språket som fenomen och språkkunnande är fast knutna till kontinuerligt 

språkande. Genom att återanvända och variera tidigare typer av yttranden eller vissa 

                                                 
6 Också andra forskare har observerat att strängen de e är mycket vanlig i talad svenska. I Svenska 

Dagbladets språkspalt skriver Olle Josephson (28.9.1997) att svenskan är ett språk med det. Han menar att en 

förklaring kan vara att då en sats bara har ny information måste början av satsen göras innehållstom och då är 

strängen det är lämplig. På det sättet kan man placera den nya informationen sent i satsen så som svenskans 

informationsstruktur förutsätter. 
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turformat (Anward 2006:9) skapar och etablerar samtalsdeltagare formmässiga mönster som 

är knutna till kontexter och till sekventiella regelbundenheter. Anward (u.u.:15) menar att det 

är dessa sedimenterade mönster för hur man agerar i samtal som utgör grunden för 

grammatiska konstruktioner. Denna tanke ligger samtidigt nära det L.-G. Andersson (2005) 

diskuterar under benämningen mönsterminne och liknar vid konstruktionsgrammatikens 

konstruktioner. 

I artikeln om assonans exemplifierar Anward (2006:5) sitt resonemang kring att 

återanvändning med différance utgör grunden för grammatiska konstruktioner. Han visar hur 

vissa typer av yttranden, eller turformat, återanvänds flera gånger i en och samma sekvens. I 

detta sammanhang tar han upp de e som exempel på inledning till ett sådant format. Anward 

formaliserar turformatet enligt följande: 

 

Z[D(K) 

 

Symbolerna Z och D och K står för olika formtyper och innehållstyper medan symbolerna [ 

och () anger relationen mellan delarna. Z står för talarens ståndpunkt och den uttrycks genom 

initial eller final responspartikel eller genom ett satsadverbial (t.ex. nähä, inte, minsann), K 

står för en möjlig beskrivning av det föremål som omtalas (t.ex. turistartat) och D utgör en 

ram för beskrivningen och består av strängen de e, som i det aktuella fallet återanvänds i så 

gott som alla turer vilka tillsammans skapar den aktuella aktiviteten (2006:7–8). På det här 

sättet etableras alltså enligt Anward turformatet Z[D(K) (de e inte turistartat) som en 

strukturell enhet tillgänglig och relevant för samtalsdeltagarna, som en resurs att använda i 

samtal, och de e etableras som fast del i denna typ av turformat, som den del som återanvänds 

i tur efter tur.  

Väl att märka är de grammatiska konstruktioner Anward (u.u.:15) opererar med beroende 

av såväl sekvensen som kontexten och dessutom är de kontextskapande. Visserligen kan de 

abstraheras från sina kontexter för att återanvändas och upprepas i nya kontexter, men enligt 

Anward bär de då alltid med sig rester av eller associationer till sina tidigare användningar 

och kontexter (u.u.:15). Denna tanke är också bärande i föreliggande arbete, och jag ska för 

min del visa hur strängen de e fungerar som sekvensbunden resurs, bl.a. i samma typ av 

sekvenser som Anward exemplifierar. 

I sin doktorsavhandling om evaluering i samtal tar Holmberg (2002) upp olika 

typkonstruktioner som används i evalueringssekvenser i samtal om musik. Hans 
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undersökning gäller ett urval ur det såkallade GSM-materialet bestående av gruppsamtal där 

ungdomar i gymnasieåldern tar ställning till olika musikexempel (se Wirdenäs 2002).  

Holmberg (2002:218) visar på fyra olika satstyper av vilka satstypen ”sån musik e bra” står 

för mer än tre fjärdedelar av alla belägg. En närläsning av de exempel Holmberg presenterar 

visar vidare att inledningen de e inom denna satstyp är i särklass vanligast. I ett avsnitt som 

behandlar evaluerande kommentarer vilka inte ingår i evalueringssekvenser (2002:268) 

påpekar Holmberg vidare att samma satstyp (X är Y) är den som oftast används för 

evaluerande kommentarer. I detta sammanhang nämner han dessutom explicit att satser med 

de e är de absolut vanligaste. Enligt Holmberg själv (muntliga uppgifter, september 2004) är 

dessa frekvent förekommande de e-satser vid evaluering något som också hans opponent 

hade tagit fasta på som värt att granska närmare. Holmberg själv har inte gått vidare med 

frågan, men har bekräftat mitt intryck att satser med de e är den vanligaste strukturen för 

evaluering i hans material, både i evalueringssekvenser och i andra typer av sekvenser.  

I engelskan har den liknande strukturen it is uppmärksammats av samtalsanalytikerna 

Elisabeth Couper-Kuhlen och Sandra Thompson (2006). De har noterat att strukturen it’s + X 

i engelskan på ett regelmässigt sätt används för att introducera nya topiker eller teman i ett 

samtal. I en kommande artikel om extrapositioner som samtalsresurs tar de upp denna 

användning av engelskans it’s-struktur. Påpekas ska emellertid att där engelskan skiljer 

mellan it is och that is och there is så opererar svenskan med en enda form de e. Även 

franskans c’est har uppmärksammat som en språklig resurs av Inge Bartning (1997; 2005). I 

en artikel av Bartning och Hammarberg (2007) analyseras svenskans det är parallellt med 

franskans c’est. Författarna noterar att likheterna är betydande, men att svenska de e har ett 

ännu vidare användningsområde än franskans c’est. Bartning och Hammarberg (2007) 

konstaterar vidare att engelskans it is har ett klart smalare användningsområde, då 

pronomendelen i den engelska strukturen är mer bergänsad än franskans ce och svenskans 

det.  

Som parallell kan det för denna studie vara relevant att notera att finskans struktur se on 

främst används med anaforiskt refererande pronomendel (se t.ex Karlsson 1995:142). Någon 

omfattande studie över strukturen på finska har mig veterligen inte gjorts, men i det finska 

centrala grammatiska verket Iso suomen kielioppi (ISK; Hakulinen et al. 2004:872) tas 

strängen se on upp som typisk för talspråk. Författarna analyserar den som formellt subjekt + 

predikatsverb. Enligt ISK ingår strängen i strukturer med dislokering där det egentliga 
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subjektet följer efter strängen och dess komplement. I tidigare grammatiska översikter över 

finskan nämns denna användning av strängen inte.  

Sammantaget kan jag konstatera att utöver kortare iakttagelser har det bara gjorts enstaka 

undersökningar specifikt om strukturen det är eller strängen de e som resurs i språket, 

nämligen Hammarbergs (u.u.) samt Bartnings och Hammarbergs (2007). Som framgått av 

presentationen i detta avsnitt har emellertid flera studier visat att strukturen de e utgör en 

central enhet i svenskt samtalsspråk, en enhet som är värd att studeras i detalj och på 

samtalets egna villkor. 

Såväl Hammarbergs studie av ett samtalsmaterial som Sundmans avhandling om 

tidningsspråk bidrar med värdefull kunskap inom den traditionella grammatikens ram och om 

regelbundenheter och fenomen som kan beskrivas inom denna. Jag har till skillnad från 

Hammarberg och Sundman valt att gå utanför och utöver den traditionella grammatikens 

inkörsport och grundläggande definitioner och indelningar. Jag utgår helt enkelt från 

iakttagelsen att det finns en form, de e, som används på flera olika sätt och i flera olika 

kontexter och kontextuella positioner i samtal på svenska. Min strävan är att finna sådana 

regelbundenheter och egenskaper hos de olika användningarna av denna form som verkar 

vara relevanta för samtalsdeltagarna. Vad är det alltså som gör det möjligt för 

samtalsdeltagare att producera och reagera på yttranden med formen de e utan att det uppstår 

komplikationer i interaktionen? De traditionella grammatiska kategorierna går nämligen 

knappast att tillämpa a priori, eventuellt a posteriori. Genom att studera strängen i autentiska 

kontexter och utan förutbestämda kategoriindelningar bryter jag däremot i en bemärkelse ny 

väg. Jag analyserar olika egenskaper hos de strukturer som jag iakttar i användning och 

ställer dem i relation till varandra. Det gäller såväl strukturella, formella som funktionella 

egenskaper. På det sättet kan jag skapa ny kunskap om och en ny förståelse för fenomenet. 

Det gäller både kunskap om de e som språklig resurs och, mer abstrakt, om nya aspekter av 

språkliga fenomen, konstruktioner.  
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1.2 Syfte, avgränsning och disposition 

 

Syftet med föreliggande studie är dubbelt och omfattar både ett empiriskt och ett teoretiskt 

syfte. Mitt empiriska syfte är att utreda om och hur strängen de e fungerar som en specifik 

resurs i interaktion, som konstruktion med utmärkande egenskaper som skiljer den från andra 

konstruktioner.  

Mitt teoretiska syfte är att med utgångspunkt i mina empiriska resultat testa och diskutera 

om och hur två sinsemellan mycket olika teorier och metoder kan kombineras för att på ett 

fruktbart sätt belysa ett språkligt mönster som de e i samtal. Den ena teorin och därmed 

förknippade metoden är den interaktionella lingvistiken (IL; se avsnitt 2.3 nedan). IL är en 

vidareutveckling i lingvistisk riktning av den CA-betonade (Conversation Analysis) 

samtalsanalysen som ursprungligen utvecklades inom sociologin. Den andra teorin är den 

markerat formalistiska konstruktionsgrammatiken och särskilt den inriktning som under 

benämningen CxG företräds av t.ex. Miriam Fried och Jan-Ola Östman (se avsnitt 2.2).  

Utmärkande för konstruktionsgrammatiska infallsvinklar på språket är att man inte ser 

lexikala enheter som något väsensskilt från övriga enheter i språket, t.ex. syntaktiska. 

Eftersom den traditionella grammatiken, genom sin dominerande position i lingvistikens 

begreppsapparat, fortfarande i stor utsträckning tenderar att styra de iakttagelser man gör om 

språket har det under arbetets gång visat sig relevant att även granska och diskutera den 

svenska grammatiktraditionens sätt att se på och analysera språket. Också inom interaktionell 

lingvistik har forskare hittills i sin beskrivning av språkliga enheter och relationer i stor 

utsträckning fallit tillbaka på begrepp och termer hämtade från den traditionella grammatiken. 

För att konkretisera de syften jag har för avhandlingen har jag ställt upp ett antal 

forskningsfrågor som jag i analysen och diskussionen i detta arbete söker svar på. Jag har 

utfört analysen enligt den interaktionella lingvistikens metoder i och med att den primära 

empiriska frågeställningen hör till den interaktionella lingvistikens domän:  

 

1. När, hur och med vilka konsekvenser i interaktionen använder sig finlandssvenska 

och sverigesvenska samtalsdeltagare av strängen de e i samtal?  

För att kunna ta ställning till det nämnda syftet och den empiriska huvudfrågan griper jag mig 

primärt an några mer konkreta frågor, nämligen: 
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2.  Vilka andra konstituenter ingår i samtalsbidrag med strängen de e?  

3.  Vilken position och roll har strängen de e i de kontexter där den ingår? 

4. Skiljer sig användningen av de e åt i de finlandssvenska och sverigesvenska samtalen 

på något grundläggande plan, d.v.s. finns det typiskt finlandssvenska användningar av 

de e? 

5. Finns det regelbundenheter förknippade med användningen av de e så att man kan 

anse strängen vara en specifik resurs i samtal, d.v.s. kan man på ett enthetligt sätt 

åskådliggöra olika användningar av strängen som specifika konstruktioner? 

 

I fråga om både strukturella beskrivningar och begreppsapparat har den interaktionella 

lingvistiken hittills i huvudsak byggt på begreppsbildning, terminologi och synsätt tagna ur 

den traditionella grammatiken, där språksystemet delas in i lexikon och syntax. Den 

grammatiska teoribildning som kallas konstruktionsgrammatik (se t.ex. Fillmore 1988 och 

1989; Fried & Östman 2004:1−86; Goldberg 2006) öppnar emellertid vägar för att analysera 

språkliga mönster av olika omfattning som enheter i sig, som konstruktioner. Med 

konstruktionsgrammatikens beskrivningsmodell kan alla enheter, oberoende av omfattning, 

beskrivas på lika villkor, med både form, funktion och betydelse. Denna möjlighet synes mig 

mycket värdefull då den sträng jag undersöker utgör en enhet som ligger utanför den 

traditionella grammatikens kategorier. Vad jag i min studie alltså utreder är om denna sträng 

kan och ska analyseras som en helhet med egna regelbundenheter och funktioner i kontexten.  

Jag vänder mig således till konstruktionsgrammatiken för att hitta förklaringsmodeller, 

begreppsbildningar och angreppssätt, och detta medför att jag naturligt ställs inför vissa 

teoretiska frågor, nämligen följande:  

 

6. Hur kan man med utgångspunkt i iakttagelser av språket i samtal fastställa, beskriva 

och avgränsa konstruktioner? 

7. På vilken generalitetsnivå ska konstruktioner i samtal sökas och beskrivas och vilka 

egenskaper konstituerar en konstruktion? 

 

De teoretiska frågorna behandlas i avhandlingen i nära anknytning till den empiriska analysen 

och mot bakgrund av denna. Det innebär att jag inte separerat den teoretiska diskussionen i 

egna kapitel utan för den jämsides med den empiriska analysen och i konklusionerna till 

denna. 
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1.2.1 Avgränsningar och val 

 

Strängen de e i samtal utgör ett oerhört mångfacetterat studieobjekt och möjligheterna till 

infallsvinklar är också otaliga. För denna avhandling har jag gjort flera olika avgränsningar 

inom detta vida undersökningsfält. 

För det första har jag valt att uteslutande se på strängen i samtal. Att jämföra 

samtalsspråkets sträng de e med den skrivna strängen det är ligger således utanför mitt fokus. 

Däremot kunde en sådan jämförelse vara en värdefull fortsättning på den här undersökningen. 

De iakttagelser som jag redogör för i analysen i kapitlen 5, 6 och 7 nedan tyder på att det 

finns skillnader mellan hur strukturen används i talat språk och i skrivet språk, med betydligt 

fler rutiniserade mönster och idiomliknande former i samtalsspråket och större 

regelbundenhet i skriven svenska.  

I fråga om materialurval vill jag fästa uppmärksamhet vid att de samtal jag valt att 

undersöka samtliga är samtal mellan flera personer än två. En undersökning av dyader, 

samtal mellan två samtalsparter, kunde ge annorlunda resultat än de jag fått i och med att 

användningen av strängen de e åtminstone i vissa fall förefaller vara knuten till turtagningen. 

Eventuella skillnader mellan dyader och polyader har jag dock genom mitt materialurval inte 

tagit upp i denna undersökning utan lämnat därhän för framtida studier. 

Ytterligare två aspekter jag valt att inte ta in i min studie är likheter och skillnader mellan 

strängen de e och de va, d.v.s. en variant där verbdelen av strängen står i preteritum, samt 

skillnader som har att göra med ordföljden, de e och e de. De preliminära observationer jag 

har gjort i samband med excerperingen av de e antyder dock att det finns relevanta skillnader 

mellan de två strängarna de e och de va, också sådana som går utöver tempusformen hos 

verbet. Likaså kan man anta att det finns klara skillnader då det gäller variationen i ordföljd. 

Det verkar som om strängarna e de och de va bägge två är mer begränsade i fråga om t.ex. 

sekvenstyp där de kan ingå och i fråga om de syntaktiska strukturer de ingår i. Huruvida 

denna hypotes håller streck vore en fråga värd en separat undersökning.  

Då det gäller strängen de e i de samtal jag har valt, polyader, finns också flera aspekter av 

vilka jag valt ut några. I och med att de teoretiska ramar jag arbetar inom och testar är den 

interaktionella lingvistiken och konstruktionsgrammatiken har jag medvetet valt att, om 

möjligt, minimera utrymmet för traditionella grammatiska analyser. Det är bara i kapitel 6, i 

genomgången av olika typer av komplement till strängen och av andra konstituenter kring de 

e, som jag anlägger den traditionella grammatikens raster på de belagda formerna. I övrigt tar 
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jag bara upp traditionella grammatiska analyser där det är nödvändigt för argumentationen. I 

stället analyserar jag olika egenskaper och regelbundenheter vid sidan av den traditionella 

grammatiken som i materialet visar sig vara förknippade med förekomster av de e. 

Den empiriska delen av min avhandling är upplagd så att jag ser på mitt studieobjekt 

genom olika vinklar. Jag har valt mina angreppsvinklar så att de ska belysa olika aspekter av 

strängen de e och dess användning i mitt finlandssvenska och sverigesvenska 

samtalsmaterial. På detta sätt hoppas jag också skapa en plattform och ett bollplank för vidare 

studier i ämnet.  

Genom valet att belysa olika aspekter av det undersökta fenomenet menar jag också att 

studien av de e kan öppna vägar för undersökningar av andra strängar (kollokationer i en 

mycket vid bemärkelse) i språket. Det finns i själva verket flera andra sådana strängar som 

genom sin frekvens potentiellt bygger på egna konstruktioner. Detta gäller också strukturer 

som man inom grammatisk tradition uteslutande betraktat och analyserat som regelbundna 

syntaktiska fenomen. 

Den första infallsvinkel jag valt kunde kallas konstruktionell. Den konstruktionella 

aspekten innebär att jag diskuterar möjliga och förnuftiga sätt att avgränsa och fastställa fasta 

och öppna strukturella mönster som konstruktioner. Också frågan om varför det är relevant 

och gynnsamt att se olika former och användningar av strängen de e som konstruktioner 

diskuteras. Är olika fasta fraser med de e separata konstruktioner och vilken roll spelar då de 

e i dessa mer omfattande konstruktioner? Denna aspekt är central i kapitel 5 om 

konstruktioners generalitetsnivå. I kapitel 8 sammanfattar jag hela min analys utifrån denna 

infallsvinkel.  

Den andra aspekten av de e jag valt att belysa är den formella. Det innebär att jag i 

materialet granskar olika formdrag (t.ex. fonologiska, syntaktiska) knutna till beläggen på 

strängen. I vilka olika formvarianter förekommer strängen? I hurdana strukturer ingår 

strängen de e? Denna aspekt är nödvändig med tanke på de formaliserade konstruktioner jag 

sammanfattningsvis presenterar. I kapitel 6 ger jag en översikt med kvantitativa uppgifter 

över olika syntaktiska strukturer med de e i mitt undersökningsmaterial.  

Den tredje infallsvinkeln kunde närmast beskrivas som funktionell. Det innebär att jag 

granskar vilka olika funktioner belägg med de e har. Dels handlar det om syntaktiska 

funktioner, dels om funktion i interaktionen. Strängens funktion i interaktionen granskar jag i 

sin tur på flera olika nivåer. En viktig fråga är vad strängen gör i de syntaktiskt eller 

pragmatiskt sammanhållna helheter (satser, turkonstruktionsenheter) den ingår i inom turen. 
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En annan viktig fråga är vad samtalsdeltagare använder strukturer med de e till, sett både i 

relation till den pågående sekvensen och i relation till större enheter (t.ex. episoder) i 

samtalet. Den funktionella infallsvinkeln finns med i kapitel 6 om strukturer med de e och är 

särskilt viktig i kapitel 7 om positionen i turkonstruktionsenheten, i turen och i sekvensen.  

Den fjärde infallsvinkeln är topologisk. I kapitel 7 granskar jag strängens placering i olika 

topologiska positioner i turen och i sekvensen. Syftet är att visa hur såväl funktionella som 

grammatiska egenskaper är knutna till och beroende av positionen. 

De fyra angreppsvinklar jag har valt ut, den konstruktionella, den formella, den 

funktionella och den topologiska, ska tillsammans visa på ett spektrum av egenskaper som på 

olika sätt är knutna till strängen de e. Min uppfattning är också att detta spektrum samtidigt 

erbjuder ett tillräckligt brett underlag för att jag ska kunna argumentera för de e som 

konstruktionell enhet och för olika typer av DE E-konstruktioner. 

 

1.2.2 Avhandlingens uppläggning 

 

Som följd av de ovan presenterade avgränsningarna och valen jag har gjort i mitt arbete ser 

uppläggningen ut enligt följande: Efter detta inledande kapitel som syftar till att ge en 

bakgrund och ram för studien följer i kapitel 2 en diskussion kring de teoretiska premisserna 

och ramarna för avhandlingen. Metoden och olika metodologiska frågor behandlar jag i ett 

separat kapitel 3. I samband med beskrivningen av de använda metoderna och 

analysinstrumenten diskuterar jag också terminologiska val och min användning av sådana 

begrepp som i tidigare forskning använts med varierande betydelse. Materialet presenteras i 

kapitel 4. 

Den empiriska delen av avhandlingen inleds i kapitel 5 där jag avgränsar mitt 

studieobjekt ytterligare, utifrån prosodiska särdrag hos strängen de e. I kapitlet diskuterar jag 

också på vilken generalitetsnivå man kan och ska formulera konstruktioner och vilken 

omfattning konstruktioner med de e rimligtvis bör ha. I kapitel 6 presenteras en översikt över 

belagda strukturer där de e ingår, och hur de används i materialet. I översikten visar jag med 

korta exempel vilka olika typer av syntaktiska konstituenter som i materialet förekommer i 

strukturer med de e. Också olika rutiniserade mönster i användningen av strängen presenteras 

med exempel. 

I kapitel 7 diskuteras strängens placering i turkonstruktionsenheten, i  turen och i 

sekvensen. I kapitlet behandlas frågan om hur olika positioner i tur och sekvens är relaterade 
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till varandra, till den syntaktiska strukturen kring de e och till funktionspotentialen hos de e. I 

kapitel 8 sammanfattar jag resultaten av analyserna i en konstruktionsgrammatisk modell och 

konkluderar diskussionen kring de teoretiska frågeställningar som presenterats i de 

föregående kapitlen. Jag presenterar de olika konstruktioner och konstruktionstyper som min 

analys resulterat i. Avhandlingen sammanfattas och avrundas med en diskussion i kapitel 9. 
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2 Tre lingvistiska teorier – tre olika infallsvinklar 

 

I det här kapitlet diskuterar jag tre lingvistiska teorier och infallsvinklar på språket: 

traditionell grammatik (TG), konstruktionsgrammatik (CxG) och interaktionell lingvistik (IL). 

Diskussionen är genomgående teoretiskt hållen och syftar till att klarlägga hur de tre 

inriktningarna förhåller sig till varandra. Målet har varit att i detta kapitel presentera de tre 

teorierna utifrån deras egna respektive premisser och utgångspunkter. I samband med 

diskussionen kring de metodologiska aspekterna i kapitel 3 tar jag därefter upp deras roll i 

den här undersökningen.  

Två av de teoretiska inriktningar som tas upp i kapitlet är relevanta utgångspunkter för 

min undersökning, nämligen den interaktionella lingvistiken och konstruktionsgrammatiken. 

Den tredje, den traditionella grammatiken, har jag valt att ta upp till granskning i detta 

sammanhang i och med att den utgör en så central resurs för de två andra. Den traditionella 

grammatiken har en väletablerad ställning inom nordistiken och även inom interaktionell 

lingvistik mer generellt. Det är den traditionella grammatikens termer och begrepp som 

används för klassificering av olika enheter och relationer också då man beskriver språket och 

språkandet i samtal.  

Kapitlet är upplagt så att jag inledningsvis granskar den traditionella grammatiken i 

avsnitt 2.1, därefter den andra tydligt grammatiska inriktningen konstruktionsgrammatiken i 

avsnitt 2.2. Den interaktionella lingvistiken behandlas sist i avsnitt 2.3. Ordningsföljden är 

vald så att den traditionella grammatiken, som är bekant för alla lingvister, granskas först och 

de teorier som kanske inte är lika allmänt kända därefter. Jag har valt att hålla ihop de två 

grammatiska infallsvinklarna och tar därför upp konstruktionsgrammatiken genast efter den 

traditionella. Trots att den interaktionella lingvistiken alltså i det här kapitlet behandlas sist av 

de tre är den i själva verket mest grundläggande i min undersökning, eftersom hela analysen 

genomsyras av den interaktionella lingvistikens syn på språket, vilken jag ockå redogör för i 

avsnitt 2.3 nedan.  

För varje teoretisk inriktning tas samma tre aspekter upp till diskussion efter en kort 

introduktion. För det första behandlas frågan om vilken syn på språket respektive teori bygger 

på. För det andra diskuteras frågan om vad forskare inom respektive teori väljer att studera, 

d.v.s. vad som utgör studieobjektet, och i anslutning till detta granskas vilka mål forskare 
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ställer upp för studier som görs inom respektive teoretiska ram. För det tredje presenteras 

sådana grundläggande enheter och begrepp som den aktuella teorin arbetar med.  

Slutligen ställer jag samtliga tre inriktningar i relation till varandra i syfte att visa på 

möjligheter och problem i den uppläggning jag valt för min undersökning, nämligen att 

basera alla förklaringar och beskrivningar i sådana iakttagelser jag kan göra i autentiska 

samtal och samla dem i en konstruktionsgrammatisk beskrivningsmodell. 

 

 

2.1 Traditionell grammatik 

 

Den traditionella grammatiken har sina rötter i antikens kultur och i dess intresse för 

retorikens logos, d.v.s. språket i kombination med logiken. Man kan emellertid inte säga att 

grammatiken sedan dess har följt någon rätlinjig utvecklingsrörelse eller utgjort en enhetlig 

disciplin, utan tvärtom har grammatiska teoribildningar och skolor kunnat företräda mycket 

olika syn och angreppsvinklar på språket, inte minst i synen på vad språk egentligen är och 

vad grammatik egentligen gör (se t.ex. Haapamäki 2002: 13 f). 

Gemensamt för grammatiska beskrivningar och studier har alltid varit ett intresse för 

regelbundenheter knutna till ett språk eller till språket som universellt fenomen. För en 

omfattande genomgång och kritisk granskning av bl.a. hur varierande utgångspunkterna 

genom historien har varit bara inom den svenska grammatiktraditionen hänvisar jag till 

Haapamäkis avhandling Studier i svensk grammatikhistoria (2002). För min egen studie 

koncentrerar jag mig dock på den grammatiksyn och den grammatiska begreppsbildning som 

varit förhärskande inom nordistiken under de senaste decennierna. Det är samtidigt den linje 

som det centrala grammatiska verket SAG (1999) företräder och presenterar.  

 

2.1.1 Språksyn: språket som system 

 

Liksom hela den västerländska grammatiktraditionen har även nordisk grammatik under en 

lång tid präglats av fokus på det skrivna språket (se Linell 2005b). I och med att det skrivna 

språket utgör en mängd färdiga produkter innebär det att beskrivningen kommit att gälla 

förment stabila strukturer, redan valda, processerade och producerade. Genom att dessa 

stabila produkter dessutom ofta har filtrerats genom såväl skribentens egen som en eventuell 
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språkgranskares inlärda teoretiska kunskaper om hur ett korrekt språk ska se ut, innebär det 

att produkten som grammatiken beskriver följer en relativt konventionell och allmän norm. 

Till detta kommer att grammatiska översiktsverk ofta har som mål att beskriva språket som 

helhet eller som ett färdigt och logiskt system, varför en viss filtrering och idealisering av den 

mångfald som möter oss i språkligt material är nödvändig. 

Naturligtvis gäller det ovan sagda inte alla grammatiska analyser och studier. 

Traditionella grammatiska beskrivningar görs också av t.ex. inlärarspråk och andra språkliga 

varieteter som ligger utanför en etablerad skriftspråksnorm (t.ex. Hammarberg 2007 om 

inlärarspråk och Forsskåhl 2005 om slang). Men väl att märka kallas sådana beskrivningar 

inte för "grammatikor" utan i stället tenderar grammatiken och dess begreppsapparat i dessa 

fall vara bara ett verktyg. Detta verktyg aktualiserar emellertid en relation till den "korrekta 

varianten". Ett tecken på denna relation är användningen av begrepp som "rätt/fel" och 

"avvikelser" i tidigare studier av olika språkliga varieteter (se t.ex. Laurén 1991:181f). Det 

här hänger även ihop med det faktum att en av grammatikens och den grammatiska 

begreppsapparatens uppgifter historiskt sett har varit att formulera en norm för ett 

standardiserat nationalspråk.  

Även om flera av de svenska grammatikor som skrivits under den senare halvan av 1900-

talet klart uttalat sin deskriptiva snarare än normativa utgångspunkt tenderar ändå läsarna att 

läsa in en normpostulering i dem, helt enkelt för att de gäller "svensk grammatik". Att så är 

fallet har bland annat påpekats på språkvårdarhåll (Mikael Reuter, föredrag hållet 23.8.2004) 

som en uppmaning till grammatikförfattare och lexikografer att minnas sin oundvikliga 

språkvårdarroll. Grammatiska översiktsverk uppfattas helt enkelt generellt av sina läsare som 

instruktioner för hur normenliga och rätta språkliga produkter av olika omfång ska se ut. Till 

denna bild bidrar troligtvis också de ord och den terminologi som allmänt används i 

grammatikorna. Exempelvis använder Thorell (1973:269), trots sin uttalade deskriptiva 

ansats, uttryck som regel, kan stå i XX form. Sådana formuleringar bär emellertid med sig 

konnotationer som antyder ett slags lagbundenhet och rigiditet, närmast att förknippa med ett 

fast och stabilt system av orubbliga element och relationer. Härigenom befästs också 

uppfattningen om att detta är språket, d.v.s. en samling (korrekta) språkliga mönster, och att 

dessa i någon bemärkelse existerar utanför den enskilda språkbrukaren och språkbruket.  

Påpekas kan att grammatiska översiktsverk, som Thorells grammatik (1973) eller SAG 

(1999), ofta primärt är avsedda att utgöra referensram för vidare iakttagelser och forskning. 

Emellertid hamnar detta syfte ofta i skuggan av det normativa system som exempelvis 
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skolgrammatiken faktiskt lär ut. Frågan om grammatiska översiktsverk, deras syfte och 

målgrupp är emellertid ett komplicerat och mångbottnat fält som jag inte går vidare in på i 

detta sammanhang (se vidare t.ex. SAG 1999 del 1:14–58).  

Om man ser på vad olika svenska grammatikor utger sig för att göra kan man notera att de 

flesta samsas om utgångspunkten att de beskriver eller explikerar ett system: regler för 

svenskan (t.ex. modern svenska Holm & Nylund 1970, det nusvenska riksspråket Thorell 

1973, det svenska språket, nusvenska Jörgensen & Svensson 1986). De framställer alltså 

implicit tanken att det finns en variant eller ett system som framom andra kan kallas 

svenskan. Visserligen noterar exempelvis Jörgensen & Svensson (1986: 9) att det 

förekommer språksociologisk och stilistisk variation, men hänför beskrivningen av dessa till 

andra delar av lingvistiken än grammatiken. Grammatiken hänför sig enligt dem uteslutande 

till det system "där sambanden mellan olika enheter är strikt reglerade". Också SAG (1999 

del 1: 15) gör läsaren medveten om att språket som system inte är vattentätt utan varierar och 

påverkas av utomspråkliga faktorer. Trots detta bygger resonemangen i SAG på att det som 

beskrivs, språkets strukturella drag, ingår i ett internt ordnat regelsystem.  

En fråga som gör sig gällande genom ovanstående resonemang är vad och var detta 

system är, som man med grammatikens hjälp beskriver. Även på denna punkt finns något 

varierande åsikter företrädda. Medan exempelvis Teleman (1987: 11) menar att grammatiken 

utgör (eller ska utgöra) en formulering av gemene språkbrukares kunskap, betonar Thorell 

(1973: VI) närmast grammatiken som ett relativt autonomt system av diskreta kategorier där 

språkexempel – både autentiska skrivna texter och talat språk, men dessutom konstruerade 

exempel – tas in för att illustrera det (tydligen autonoma) systemet. Hur systemet ontologiskt 

sett förhåller sig till språkbrukare och deras kognition uttalar sig Thorell emellertid inte om 

explicit. Däremot lyfter han i själva beskrivningen fram frågor om kontexter, bruklighet och 

variation, vilket visar att han i alla fall knyter systemet till utomspråkliga faktorer som 

användningen och ser dem som ömsesidigt beroende av varandra. Hos Thorell förefaller 

alltså språket finnas någonstans i gränslandet mellan en abstrakt tillvaro utanför den enskilda 

språkbrukaren och den språkanvändning som är underställd sociala och tids-rumsliga 

dimensioner. 

E. Andersson (1994: 9) vill å sin sida se grammatiken som två olika fenomen, nämligen 

för det första en delvis nedärvd, delvis inlärd mekanism i hjärnan, som språkbrukare 

använder för att alstra språkprodukter och för det andra ett explicit regelverk som återger den 

mentala mekanismen. Denna syn rör sig mot det generativa hållet där det grammatiska 
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systemet uppfattas som en kognitiv mekanism inne i den enskilda människans hjärna. 

Emellertid ska här framhållas att Andersson även tar upp språkets tids-rumsliga dimension i 

och med tanken att naturliga språk är symbolsystem som nedärvs och utvecklas genom 

generationer (E. Andersson 1994: 12). För själva den grammatiska beskrivningen som följer 

har dock denna dimension frusits eller lagts åt sidan, vilket en rent systematisk beskrivning 

visserligen också kräver.  

I inledningen till det nyaste centralverket inom svensk grammatiktradition, SAG (1999 

del 1: 16–18), redogör författarna för olika grundläggande typer av grammatik och 

språksynen inom dessa. De skiljer mellan en deskriptiv grammatik, en universellt förklarande 

och en normativ grammatik. Författarna själva deklarerar att SAG utgör en deskriptiv 

grammatik. Den första och allmänna definitionen på deskriptiv som erbjuds (ibid.: 16) är att 

den deskriptiva grammatiken beskriver "möjliga yttranden" i ett givet språk. En något annan 

och mer specificerad formulering följer emellertid i samband med kontrasteringen mot en 

normativ grammatik (ibid.:17) där deskriptiviteten definieras som en objektiv registrering av 

faktiskt förekommande språkbruk, eller "en faktisk verklighet i all dess variation". Viktigt är 

här författarnas påpekande att de försökt avhålla sig från egna värderingar av olika 

uttryckssätt och i stället strävat efter att presentera ett gemensamt ramverk för strukturer och 

mönster i det svenska språkbruket (ibid.: 18). 

Emellertid konstaterar författarna att en gränsdragning mellan det deskriptiva och det 

normativa ingalunda är entydig eller lätt att göra. Den främsta orsaken till denna svårighet är 

att grammatikförfattare, trots sin deskriptiva intention, ändå ställs inför ett val: Vilken 

verklighet ska beskrivas och vilken ska lämnas utanför beskrivningen? I och med att 

grammatiker oundvikligen måste göra detta val har en norm redan ställts upp. Då det 

dessutom inom traditionell grammatik har blivit vanligt att man i själva framställningen 

använder så kallade konstruerade exempel på såväl riktiga som felaktiga strukturer befästs 

den normativa framtoningen ytterligare.  

I SAG (del 1: 18) klargör författarna riktlinjerna för sina egna val. De nämner exempelvis 

barnspråk, dialektalt språk och föråldrat språk som de menar inte kan beskrivas med 

grammatiska regler utan att beskrivningen därigenom ger en felaktig eller förvrängd bild av 

"det konventionella svenska tal- och skriftspråket".  

Författarna till SAG klargör sina val ytterligare och skriver att de utelämnat "det talade 

språket när dess form påverkas inte bara av brukarens kompetens utan också av de särskilda 

kommunikativa omständigheter som talandet är underkastat, framför allt genom att det måste 
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planeras löpande och inte kan redigeras efteråt" (ibid.: 18). En fråga som i detta resonemang 

förblir oklar är dock vad det konventionella svenska talspråket i sådana fall omfattar emedan 

talat språk veterligen i grunden och alltid styrs av kommunikativa omständigheter. Till detta 

ska dock tilläggas att de faktiska grammatiska beskrivningarna på flera ställen tar upp 

exempel på och mönster i talat språk (för en vidare diskussion kring talspråkets roll i SAG se 

Anward & Nordberg 2005a och Hellbergs kommentar till detta 2005).  

Det ovan presenterade innebär sammantaget att beskrivningarna i SAG bygger på 

utgångspunkten att det finns ett språk, en svenska, som utgör ett (relativt) koherent system 

baserat på universella principer. Detta språk existerar synbarligen utanför eller ovanför de 

enskilda språkbrukarna och de enskilda situationerna där språket används. Grammatiken i 

denna modell är en kunskap gemensam för alla – eller åtminstone många språkbrukare inom 

en språkgemenskap, och denna kunskap synliggörs i (vissa?) talade och skrivna 

textprodukter.  

En något avvikande infallsvinkel företräder den mer funktionellt inriktade grammatiken. 

Bl.a. Bolander (2001: 3) deklarerar som utgångspunkt för sin funktionella grammatik att 

språket är förankrat i mänskliga behov och att grammatiska strukturer bär spår av detta 

faktum. Hon menar dock att språket å ena sidan styrs av utomspråkliga faktorer som medium, 

situation och attityder, men å andra sidan av en ”inre” grammatik hos en grupp språkbrukare. 

Språkbrukarnas inre grammatik motsvarar i denna modell språkets interna regler. Också 

Bolander ser alltså ett språks grammatik som en kunskap gemensam för alla eller många 

språkbrukare, men i hennes modell är denna kunskap ständigt kopplad till och i växelverkan 

med utomspråkliga faktorer. Emellertid är denna syn inte särskilt tydlig i själva 

framställningen. Den är i stort väldigt lik den syn som företräds av SAG (1999). 

 

2.1.2 Studieobjekt och mål inom den traditionella grammatiken 

 

Som bl.a. diskussionen i föregående avsnitt visar har olika grammatiker något olika syn på 

språket och grammatikens roll. Trots detta bygger alla författare sina presentationer och 

beskrivningar på den klassiska grammatikens begrepp, infallsvinkel och analysmetod. Det 

som således förenar dem är inte så mycket de metateoretiska postuleringarna som det mål de 

ställer upp för sin analys och valet av studieobjekt – och naturligtvis de gemensamma 

analysredskapen och begreppsapparaten.  
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Den klassiska grammatiktraditionen arbetar genomgående med ett mer eller mindre klart 

uttalat mål att beskriva ett koherent system av abstrakta och (i varierande grad) diskreta form- 

eller betydelsekategorier. Inom den strukturalistiska skolan har tanken om systemet utgjort 

själva grunden för språkanalysen. Kategorierna man arbetar med inom traditionell grammatik 

kan antingen tänkas återspegla sådan kunskap som språkbrukare tillägnat sig och 

internaliserat eller ett slags överindividuellt och autonomt logiskt system som språkbrukare 

kan använda sig av för att generera korrekta språkliga uttryck (se diskussionen i avsnitt 

2.1.1). 

Många av de kategorier den klassiska grammatiken i dag omfattar har en historia som 

sträcker sig mer än två tusen år tillbaka i tiden (Taylor 1995: 22, 24). Indelningen i de 

klassiska och etablerade kategorierna är således, inom sina egna ramar, väl underbyggd och 

baserar sig på otaliga analyser av strukturer och uttryck som genom tiderna av samtida 

lingvister har uppfattats som korrekta i det analyserade språket. Ett oundvikligt faktum är 

nämligen att indelningen i korrekt och inkorrekt inherent är kopplad till själva idén att språket 

kan beskrivas och förklaras i termer av klart avgränsade form-funktion-kategorier. Allt det 

språkmaterial som flödar ur talares munnar och skribenters pennor är däremot långt ifrån 

enhetligt nog för att man utifrån det ska kunna identifiera klart avgränsade kategorier. 

Till det ovan sagda kommer ytterligare att vissa av de grundläggande kategorier som 

används, t.ex. indelningen av ord i substantiv, adjektiv, verb o.s.v., prototypiskt sammanfaller 

med kategoriindelningar vi uppfattar eller gör av världen omkring oss, exempelvis den rent 

logiska skillnaden vi uppfattar t.ex. mellan ett föremål, en egenskap och ett skeende7 (Taylor 

1995: 21ff).  

Påpekas ska vidare att man inom traditionell grammatik i 1900-talstappning ofta gått in 

för att avgränsa grammatikbegreppet till språkets struktursida. Det innebär exempelvis att 

lexikon, fonologi och semantik lämnas utanför och utgör egna underavdelningar under 

paraplybeteckningen lingvistik (se vidare SAG 1999: del 1: 30–36 för en diskussion kring 

detta). Enligt denna avgränsning omfattar grammatiken uteslutande ordbildningslära, 

böjningslära och syntax. Dessa aspekter är alltså vad den klassiska grammatiktraditionen letar 

efter och analyserar i de utvalda delar av språkmaterial den väljer att beskriva (SAG 1999 del 

1: 31). 

                                                 
7 Frågan är dock om vi uppfattar en likadan logisk skillnad  mellan anaforiskt refererande, deiktiskt 

refererande och icke-refererande pronomen, som de i denna studie.  
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Det uttalade målet med den klassiska grammatiken är som sagt att beskriva ett system 

som utgör gemensam kunskap för språkbrukare. Härigenom har också valet att som 

studieobjekt utgå från det skrivna språket varit naturligt. Texter är i regel producerade med 

flera språkbrukare i åtanke och därför medvetet utformade så att en ospecificerad publik ska 

kunna ta del av dem och förstå dem så som författaren avsett. Man kunde säga att skrivna 

texter inherent kan antas representera språkmaterial som är ”kostnadseffektivt”, i den 

bemärkelsen att formen är genomtänkt och vald så att den med minsta möjliga motstånd ska 

nå fram till läsaren. Skrivna texter har också med några få undantag (t.ex. chattspråk, se Ahti 

2002) den effektiva aspekten för lingvisten att den gör det möjligt i analysen att bortse från 

språkets tidsdimension och bara beakta språkets lineära rumsdimension (se Linell 2005b för 

en grundläggande diskussion kring detta). Med tanke på den traditionella grammatikens mål, 

att beskriva ett strukturellt system, är detta en klar fördel i och med att tidsdimensionen 

innebär en extra komplikation, exempelvis för beskrivningen av referensbindningar och 

indexikalitet.  

Utöver de skrivna texterna har den klassiska grammatikanalysmodellen av tradition också 

byggt på konstruerat språkmaterial. Detta innebär inte att grammatiker först konstruerar 

exempel som han eller hon sedan analyserar utan närmast att grammatiker har en uppfattning 

om att en viss struktur är bruklig och korrekt (prototypisk). För att så tydligt som möjligt 

exemplifiera beskrivningen av denna struktur hittar grammatikern då på ett lämpligt 

(avskalat) språkexempel. Inte sällan kontrolleras dessutom dessa exempel med andra källor 

och språkbrukare (SAG 1999 del 1: 36–37). 

 

2.1.3 Grundläggande enheter och begrepp 

 

Inom den traditionella grammatiken har man i alla tider utgått från ordet som den mest 

grundläggande enheten. Ordet är emellertid inte en särskilt entydig enhet och  SAG (1999 del 

1: 204–205) ger fyra olika (tekniska) definitioner på begreppet ord, visserligen alla 

närstående varandra: 

* lexikonord, d.v.s. ordet som lexikonenhet bestående av rotmorfem, en avledning eller en 

sammansättning 

* grammatiskt ord, d.v.s. ett lexikonord inklusive alla dess böjda former 
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* textord (också löpord), d.v.s. en förekomst av ett (eventuellt böjt) lexikonord i dess 

textsammanhang, i skrift skilt från angränsande textord av mellanrum 

* ordstam, d.v.s. uttryck vilket antingen ensamt fungerar som lexikonord eller som element i 

en sammansättning […] eller en avledning.  

SAG (1999 del 1: 46) klargör också relationen mellan grammatiken och ordet på det sättet att 

grammatiken för det första anger hur ord kan fogas samman till meningar. För det andra 

omfatttar det ”grammatiska maskineriet” (ibid: 48) också regler för ordböjning. Själva orden, 

menar författarna till SAG (ibid. 47) vidare, hämtas ur språkbrukarnas mentala lexikon. Då de 

olika tekniska definitionerna på ord inte för analysens skull behöver hållas isär förefaller det 

alltså som om SAG använder ”ord” för ett ospecificerat begrepp förenligt med alla fyra 

tekniska definitioner.  

I inledningen till SAG under rubriken Ord och ordklasser (1999 del 1:4) problematiseras 

begreppet ord ytterligare och författarna påpekar exempelvis att det finns mer och mindre 

lexikaliserade ordförbindelser som ligger mellan ord och syntaktiska ordgrupper. Graden av 

fixering i sådana förbindelser varierar och SAG har valt en rent teknisk lösning för sin 

presentation. Enligt SAG räknas fixerade ordförbindelser med självständig grammatisk 

funktion som ord hörande till en given ordklass. Vilken omfattning gruppen fixerade 

ordförbindelser ges i SAG framgår emellertid inte i detta sammanhang, men de exempel som 

ges utgörs av flerordsprepositioner, flerordssubjunktioner och flerordskonjunktioner samt 

flerordsadverb. 

Det faktum att ordet i den klassiska grammatiken har en så stark och relativt 

grundläggande position är av avgörande betydelse för hela systembygget. Grammatiken 

handlar nämligen om ordböjning och -bildning och om hur orden kombineras till större 

helheter: fraser, satser och meningar. Man kan avbilda orden som en byggsats med ett antal 

lösa byggstenar av olika typer. Grammatiken är då bygginstruktioner eller anvisningar för hur 

dessa byggstenar ska eller kan passas samman till korrekta eller prototypiska större byggverk.  

Ordet som basenhet är vidare en förutsättning för att man ska kunna laborera med en 

begränsad mängd ordklasser vilka fastställs som kategorier i logisk opposition till varandra.  

Om ett ord hör till en ordklass innebär det automatiskt att det inte hör till någon annan 

ordklass, och detta i sin tur gör också böjningssystemet logiskt hållbart. Man behöver inte ens 

ifrågasätta automatiken i att ett ord bara böjs enligt mönster för en kategori. Tanken att 

exempelvis ett pronomen kunde böjas i tempus kan knappast anses relevant eller ens möjlig 
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att beskriva med den begreppsapparat som byggts upp och utvecklats inom den klassiska 

grammatiktraditionen.  

Andra centrala grundenheter inom den klassiska grammatiktraditionen är satsen och 

meningen. Satsen definierar SAG (1999 del 4: 3) som grammatikens slutpunkt i och med att 

satsen är den största enhet man kan konstruera med grammatiska regler. Satsen är också 

enligt SAG (ibid.) kommunikativt sett den viktigaste enheten. Vidare inringas satsen som 

organiserad kring ett nav som består av det finita verbet, satsens predikat.  

Den därpå följande större enheten man arbetar med och utifrån inom den klassiska 

grammatiktraditionen är meningen som enligt SAG (1999: del 1: 197) är den största 

sammanhållna textenheten som syntaktiskt inte är underordnad någon annan enhet. SAG 

menar också att meningen utgör det prototypiska uttrycket för en självständig språkhandling 

och att meningen kan definieras grafiskt genom ändpunkterna: stor bokstav och skiljetecken.  

Meningen som enhet är dock problematisk i och med att den inte kan påvisas i talat språk 

på samma sätt som i skrivet. Inte minst beror denna svårighet på definitionen självständig 

språkhandling, som för det talade språkets del lyder under alldeles andra betingelser än för 

det skrivna språket (se vidare Linell 2005b: 66–70). 

Väsentliga är vidare den tekniska enheten morfem, språkets minsta betydelsebärande 

enhet, och den syntaktiska enheten fras. Begreppet morfem har bland annat uppstått ur 

behovet att tala om tre olika delar av ord, som alla på olika sätt bär betydelse, t.ex. på-

börjande-t. Man särskiljer därför också rotmorfem som i stort motsvaras av lexikonord i 

grundform (börja), böjningsmorfem som utgörs av böjningssuffix (-t) samt 

avledningsmorfem som utgörs av avledningsprefix och -suffix (på-, -ande). 

Morfembegreppet är relevant främst i analyser av språkliga enheter på lägre nivå än ordet och 

används föga i beskrivningar av enheter större än ordet. 

Som redan nämnts definieras frasen av SAG (1999 del 1: 172) som en grammatisk 

konstruktion mindre än en sats. Den utgör led i en sats eller en större fras och kan vara 

antingen parataktisk (glad och vänlig) eller hypotaktisk (glad flicka) till sin inre struktur. Den 

kan också bestå av ett enda ord. I den klassiska grammatiktraditionen benämns fraserna enligt 

sitt huvudord så att en adjektivfras exempelvis består av ett adjektiv och dess bestämningar 

eller alternativt av två eller fler samordnade adjektiv, eller en kombination av dessa (ibid.). 

Väsentligt är alltså att de olika elementen i en fras antingen står i en hypotaktisk relation till 

ett huvudord eller, om de interna relationerna är parataktiska, att de olika elementen är 

symmetriska. Detta utesluter exempelvis relationen mellan ett predikatsverb och ett subjekt 
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(t.ex. de e) från frasbegreppet och likaså utesluter det samordning av ett adverb och ett 

substantiv i en fras. 

 

 

2.2 Konstruktionsgrammatik 

 

Av de tre lingvistiska inriktningar jag tar upp i detta kapitel är konstruktionsgrammatiken den 

nyaste. En central position i utvecklingen av teorin och analysmodellen har de amerikanska 

generativa lingvisterna Fillmore och Kay som tillsammans med O’Connor introducerar sina 

tankegångar i en artikel år 1988: ”Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: 

the case of let alone”. Fillmores artikel ”Grammatical construction theory and the familiar 

dichotomies” från året därpå har också kommit att utgöra en viktig utgångspunkt för vidare 

utveckling av teorin. Konstruktionsgrammatiken idag utgör inte en enhetlig teori. Den 

ursprungliga grundtanken inom konstruktionsgrammatiken har sedan 1980-talet utvecklats åt 

flera olika håll med sinsemellan varierande tyngdpunkter, målsättningar och infallsvinklar (se 

t.ex. Lambrecht 1994; Goldberg 1995; 2006; Kay 1997; Croft 2001; Fried & Östman 2004 

och 2005; Fried u.u.) 

Presentationen nedan bygger primärt på den inriktning som bl.a. Fried & Östman 2004; 

2005 och Fried u.u.) företräder (hädanefter CxG8). Deras tillämpning av teorin innebär en 

utvidgning i riktning mot pragmatiken, med olika diskursrelaterade infallsvinklar och 

variation som centrala problemfält (se t.ex. Östman 1995; 2005a; 2005b, 2005c; Fried & 

Östman 2005; Fried u.u.). Fried & Östmans (2004) modell lägger också stor vikt vid en 

relativt strikt formalism. Formalismens funktion är främst att göra analysen konsekvent och 

explicit. Precis vilken formalistisk modell man följer inom CxG är av mindre betydelse bara 

man genom den valda modellen exakt och precist kan få fram de regelbundenheter och 

egenskaper som är relevanta i det specifika fallet. CxG-inriktningen innebär också (kanske 

till följd av den pragmatiska inriktningen) vissa avgörande ställningstaganden när det gäller 

grundläggande definitioner och målsättningar (exempelvis vad konstruktioner egentligen är 

och vad som egentligen är konstruktioner). För en koncentrerad och grundläggande 

genomgång av CxG som teori och analysmetod hänvisas till Fried & Östman 2004. Goldberg 

                                                 
8 Beteckningen CxG står för Construction Grammar. Gemenen x har lagts till för att förkortningen inte ska 

blandas ihop med CG som står för Case Grammar (muntliga uppgifter, Jan-Ola Östman våren 2004). 
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som företräder en mer kognitivt baserad inriktning inom konstruktionsgrammatiken ger i sin 

bok Constructions at work (2006) en översikt över och samtidigt sin syn på olika 

konstruktionsgrammatiska inriktningar och bland dem CxG.  

Sitt ursprung har de olika konstruktionsgrammatiska inriktningarna (även CxG) i den 

generativa kasusgrammatiken (case grammar, se vidare Fillmore 1968). Inom CxG har 

vidare den semantiska analysmodellen ramsemantik (frame semantics, Fillmore 1982; den 

svenska termen enligt Martola 2007) en central roll. Ramsemantiken har utvecklats som en 

formalistisk analysmodell där grammatiska former relateras till semantiska egenskaper så att 

olika semantiska roller antas eller förutsätts ge utslag i olika språkliga former.  

 

2.2.1 Språksyn: kognitivt baserat system  

 

Inom CxG ser man språket som en uppsättning konstruktioner. Det är konstruktioner man 

analyserar och beskriver. Men konstruktion inom CxG står för något annat än vad man inom 

den klassiska grammatiktraditionen har avsett med begreppet. En CxG-konstruktion är en 

rent abstrakt och teknisk enhet. Konstruktioner enligt CxG är kognitivt baserade 

(representationer av) form-betydelse-konstellationer, eller form-funktion-konstellationer 

(Fried & Östman 2004:12). Konstruktionerna utgör ett slags ”planskisser” (blueprints 

ibid.:18) som man tänker sig att den enskilde språkbrukaren opererar med i sin tankevärld. De 

licensierar konkret, grammatiskt korrekt språkmaterial av varierande omfång (ibid.:12). 

Språket i sig, tänker man sig, är helt enkelt summan av alla dess konstruktioner (ibid.:13).  

CxG skiljer sig på en väsentlig punkt från vissa andra konstruktionsgrammatiska 

inriktningar. Inom dessa är konstruktionsbegreppet nämligen reserverat för sådana språkliga 

former och konstellationer vars betydelse eller funktion inte kan avläsas av de ingående 

delarna och vilka inte kan byggas upp eller förstås av en språkbrukare utgående från sådant 

de i övrigt vet om språket och om dess beståndsdelar (Fillmore 1988: 504–505; Goldberg 

1995: 4). Enligt denna definition ligger konstruktioner rätt nära sådana konkreta språkliga 

byggstenar man traditionellt kallar idiom och idiomatiska uttryck, men skiljer sig däri att 

konstruktioner även kan omfatta mer abstrakta språkformer och -strukturer som i sig antas 

bära funktion eller betydelse (se t.ex. Goldberg 2006:2–10; Fillmore 1988: 504). Inom CxG 

begränsas däremot inte konstruktionsbegreppet till sådana idiomatiska bitar i språket. Också 

fullt genomskinliga och härledbara delar eller strukturer i språket kan utgöra konstruktioner. 
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Det konkreta språkmaterial en språkbrukare enligt CxG:s sätt att tänka genererar utifrån 

de abstrakta konstruktionerna kallas å sin sida konstrukter (Fried & Östman 2004: 18). De 

motsvarar mer eller mindre den klassiska grammatikens konkreta konstruktioner. Det som 

skiljer en CxG-konstrukt från de klassiska konstruktionerna är att medan allt konkret 

språkmaterial hör till eller utgör konstrukter inom CxG är den traditionella grammatikens 

konstruktioner vanligen mer eller mindre idiomatiska eller frusna syntaktiska strukturer där 

minst två ord ingår.  

Väl att märka definieras CxG:s konstrukter som sekundära i förhållande till de abstrakta 

(kognitiva) modellerna, konstruktionerna. Man tänker sig alltså att konstruktionerna, efter att 

de har lärts in, finns till och kan (användas för att) generera konstrukter. Enligt denna modell 

ingår inte konstrukterna i språket som system utan utgör i stället produkter licensierade eller 

genererade av eller med hjälp av detta system. 

Sammantaget innebär det ovan sagda att språket inom konstruktionsgrammatiska 

inriktningar definieras som en uppsättning av kognitiva modeller eller planskisser, vilka 

språkbrukaren opererar med för att producera språkmaterial. Språket är alltså enligt detta sätt 

att se ett abstrakt (och icke-fysiskt) system av relationer mellan form-betydelse. Och som en 

viktig detalj bör påpekas att det handlar om ett-till-ett relationer, d.v.s. en betydelse hänger 

ihop med en form. Relationerna saknar tids- och rumsdimensioner i och med att de är 

kognitivt baserade och alltså antas finnas i språkbrukarens sinne eller hjärna.  

Frågan om språkets väsen inom CxG visar sig emellertid vara något mer komplex än så. I 

en annan, senare framställning som diskuterar CxG och dess relation till den interaktionella 

lingvistiken (Fried & Östman 2005: 1754) anger författarna i stället att de kognitiva 

modellerna – konstruktionerna – utgör ett språks grammatik. Det skulle då, enligt min 

tolkning, innebära att själva språket utgörs av sådant konkret språkmaterial som anses allmänt 

acceptabelt av en språkgemenskap. Enligt denna definition skulle språket utgöra ett system 

som åtminstone utsträcker sig i rummet, kanske också tiden. Dock har 

konstruktionsgrammatiker i regel i sina undersökningar och analyser valt att antingen frysa 

tidsdimensionen eller helt enkelt inte beakta den i begreppsapparaten och analysen. Rent 

konkret skriver Fried & Östman (2005: 1754) i detta sammanhang att CxG och IL är överens 

om att alla små bitar språk (all chunks of language, Fillmore et al. 1988:503−504) är värda 

beskrivningar och analys på lika villkor. Detta uppfattar jag som att man också inom CxG 

kan tänka sig språket som de konkreta språkliga uttrycken – låt vara att de genereras utifrån 

kognitiva modeller i språkbrukarens sinne.  
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En parallell till Frieds & Östmans (2005) syn på språket finns vidare i Lars-Gunnar 

Anderssons (2005:488−490;496−497) resonemang kring språkkunskapen eller språkkänslan 

som en typ av mönsterminne. Andersson menar att individens känsla för rätt och fel i språket 

har att göra med erfarenheter och minnen av mönster på olika abstraktionsnivå. 

Ur ett rent praktiskt perspektiv kan man tänka sig att frågan om språkets väsen är 

filosofisk och inte behöver lösas en gång för alla. Ett avgörande på den punkten är inte 

nödvändigt för det praktiska analysarbetet. Väsentligare är grundantagandet att de kognitiva 

modellerna som licensierar eller i sig utgör språket bildar ett sinsemellan koherent system i 

hjärnan. Lika väsentligt är också antagandet att alla konstruktioner i språket, oberoende av 

omfattning eller grad av abstraktion från konkreta konstrukter, är lika viktiga och centrala. 

Inom de konstruktionsgrammatiska skolorna (Fillmore 1989:19) och särskilt CxG (Fried & 

Östman 2004:15) vill man nämligen inte a priori göra någon skillnad mellan perifera och 

centrala språkfenomen och exempelvis utnämna satsen eller frasen till mer central eller 

grundläggande än idiomet. 

De ovan beskrivna utgångspunkterna bygger på konstruktionsgrammatikens uppfattning 

att vi som språkbrukare inte nödvändigtvis lär oss ett språk i form av separata uppsättningar 

med ordlistor och regler för fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik utan att vi i 

stället lagrar olika stora, fasta konstellationer av data om alla dessa aspekter som tillsammans 

bildar oupplösliga enheter i vår kunskapsbank, d.v.s. konstruktioner (se t.ex. Fried & Östman 

2004:12–13). För att skapa och avkoda större bitar av språkmaterial kombinerar vi sedan 

olika sådana konstellationer eller konstruktioner utgående från att de olika konstruktionernas 

semantiska, pragmatiska, fonologiska, morfologiska och syntaktiska drag är förenliga ] att 

konstruktionerna unifierar.  När vi kan ett språk kan vi alltså dess abstrakta konstruktioner. 

Om vi sedan ska kalla det konkreta språkmaterialet eller våra kognitiva modeller för 

"språket" förblir ospecificerat. 

 

2.2.2 Studieobjekt och mål inom konstruktionsgrammatiken 

 

Det man undersöker och beskriver inom alla konstruktionsgrammatiska inriktningar är, som 

ovan diskuterats, kognitiva modeller vilka antingen utgör språket självt eller språkets 

grammatik. Men vad är det då man studerar och analyserar? De kognitiva modellerna är inte 

synliga i sig, utan det man har tillgång till är dels språkmaterial (se t.ex. Leino 2003:13–14, 

Martola 2007; Kotilainen 2007), dels sin egen intuitiva kunskap om eventuellt rätt och fel i 
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språket (jfr mönsterminnen, L-G Andersson 2005). Möjligen kontrolleras analytikerns egna 

intuitiva uppfattningar också mot andra modersmålstalares uppfattningar och mot den 

allmänna tillgängliga kunskapen man har om språket, men explicit nämns veterligen inte 

denna möjlighet som en del av metoden av någon konstruktionsgrammatiker. Däremot kan 

man kanske se det faktum att vissa strukturer presenteras som ”grammatiska” och andra som 

”ogrammatiska” som en sådan prövning i sig, i och med att läsarna genom presentationen får 

möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om de exemplifierade strukturerna.  

Det konstruktionsgrammatiker i stort sett gör är det samma man inom klassisk 

grammatiktradition alltid har gjort. Man väljer ut ett ”existerande” språkligt mönster, och 

sedan exemplifierar man det med korpusmaterial (Leino 2003) eller konstruerat material 

(t.ex. Fillmore et al. 1988). Studier som tydligt uppger sig börja med empiriska iakttagelser 

av verkligt språkmaterial och som strävar efter att ge en förklaring till dessa iakttagelser finns 

också (exempelvis Fried u.u.; Wide u.u.; Martola 2007; Kotilainen 2007). Då 

konstruktionsgrammatiken talar om ett språkbruksbaserat tillvägagångssätt (t.ex. Fried & 

Östman 2004: 70) innebär detta alltså inte samma metodiska ställningstagande som inom den 

CA-betonade samtalsanalysen (se vidare avsnitt 2.3) utan snarare det att man i sin analys 

strävar efter att argumentera i enlighet med allt man vet om språkbruk, språkinlärning, 

kognition och kommunikation (Langacker 1988, Goldberg 2006:64). I mån av möjlighet 

kontrolleras även analyserna och argumentationen mot tillgängligt korpusmaterial. 

Exempelvis ska man vara beredd att omvärdera de grundläggande postulaten om att alla 

konstruktioner är lika centrala och att alla konstruktioner fungerar på samma sätt i ett 

koherent system ifall iakttagelser av t.ex. språkinlärning visar motsatsen (Fried & Östman 

2004:70). 

Det som emellertid klart skiljer konstruktionsgrammatiska inriktningar från flera andra 

grammatiska skolor är öppenheten i valet av potentiella enheter för beskrivning (Croft 

2001:17). Det innebär att konstruktionsgrammatikens konstruktioner inte a priori behöver 

vara avgränsade enligt de kategoriindelningar på meningsnivå eller lägre nivåer (t.ex. 

morfem, ord, fras) som den traditionella grammatiken opererat med (Fillmore et al. 1988: 

503–504, Croft 2001:17, Goldberg 2006:5). Att mycket av det som gjorts inom 

konstruktionsgrammatiken trots detta oftast gäller fenomen som faller inom de klassiska 

kategorierna innebär inte att teorin eller metoden vare sig logiskt eller programmatiskt 

förutsätter eller kräver detta. Det hänger snarare ihop med att forskare tenderat att lägga 

märke till och välja ut sådana mönster för beskrivning.  
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Man kan alltså med konstruktionsgrammatikens metod analysera vilka som helst bitar av 

språk (Fillmore et al. 1988:503–504) som man kan iaktta i ett textmaterial eller har kunskap 

om och reda ut om de utgör resultatet eller licensieringar av konstruktioner. Huruvida blocket 

man valt att analysera verkligen licensieras av en kognitivt sammanhållen konstruktion (eller 

fler) får man sedan argumentera för utgående från exempel och motexempel, autentiska eller 

tänkta. På det här sättet kommer alltså användningen in som rättesnöre, i enlighet med 

principen om att analysen är språkbruksbaserad.  

Vad är då målet för konstruktionsgrammatiken och dess strävanden? De facto har 

konstruktionsgrammatiken flera olika mål. Fillmore (1989:19) påpekar att 

konstruktionsgrammatiken har utvecklats och utvecklas med det uttalade målet att skapa en 

analysmodell och notationsapparat som kan användas lika väl och på samma sätt för alla 

strukturer i ett språk, såväl enkla som komplexa. Det kan sägas vara ett metodologiskt mål.  

Sett ur ett annat perspektiv är målet att skapa och utveckla en fungerande ”ekonomisk” 

(Fried & Östman 2004:18) analysmodell eller representation där alla väsentliga data om alla 

typer av kognitiva form-betydelse-enheter kan föras samman. Detta, menar man, är förenligt 

med det vi vet om kognition: former är inte fristående från betydelse eller pragmatisk 

kunskap utan formenheter finns lagrade tillsammans med och är oavlåtligt knutna till dessa 

(t.ex. Goldberg 2006:3, 13). Fried och Östman (2004:18) påpekar sålunda att 

konstruktionsgrammatiken, och särskilt den notationsapparat CxG utvecklar, erbjuder denna 

möjlighet att samla ”all grammatisk kunskap” (all grammatical knowledge) i en 

representation. 

Ett empiriskt mål, som flera former av konstruktionsgrammatik ställer upp, är slutligen att 

utarbeta ett logiskt sammanhängande och koherent system av representationer för alla 

konstruktioner i ett språk och i förlängningen vidare i alla språk (Östman & Fried 2005:1). 

Konstruktionsgrammatiken ska helt enkelt kunna användas för att ge en heltäckande 

beskrivning av olika språk. De representationer man formulerar ska dessutom hålla som 

grammatiska förklaringar till de konstrukter, och det språkmaterial som produceras inom 

respektive språk. Representationerna bör därför vara formaliserbara i ett enda internt 

sammanhållet och logiskt strukturerat system.  

Det ovan sagda betyder inte att samtliga konstruktionsgrammatiska inriktningar arbetar 

med likadana eller ens liknande respresentationsmodeller. I själva verket har de olika 

inriktningarna mycket varierande syn på betydelsen av formalisering. Lådmodellen med 

exakta och omfattande attribut-värde-matriser som bl.a. Fried & Östman (t.ex. 2004, 2005) 
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genomgående använder (se nedan avsnitt 2.2.3) har exempelvis en annan utformning än de 

enklare representationer som Goldberg (1995, 2006) och Barðdal (1999) använder, eller de 

olika lådrepresentationer Croft (2001) använder. 

För att sammanfatta kan man alltså säga att konstruktionsgrammatikens studieobjekt är en 

mer eller mindre abstrakt struktur som noterats genom observationer eller introspektion. 

Målet är att bygga upp en abstrakt representation av den grammatiska kunskap som genererar 

den valda strukturen. Konkret, autentiskt eller konstruerat språkmaterial används för att 

verifiera och falsifiera i argumentationens och representationsbyggets olika stadier.  

Då det gäller den konstruktionsgrammatiska inriktningen som Fried & Östman (t.ex. 

2004, 2005) företräder, CxG, är det uttalade huvudmålet att åstadkomma ett koherent, logiskt 

system, abstrakt till sin natur, som i det stora hela ska vara förenligt, eller åtminstone inte 

oförenligt, med iakttagelser av autentiskt språkmaterial och av språkinlärning. 

 

2.2.3 Grundläggande utgångspunkter, enheter och begrepp 

 

Grundenheten inom alla konstruktionsgrammatiska inriktningar är konstruktionen. I avsnitten 

ovan har konstruktionen redan kort ringats in och diskuterats på ett rent teoretiskt plan, men i 

detta avsnitt ska jag ytterligare precisera och konkretisera vad konstruktionsgrammatiker 

avser med en konstruktion. Jag ska också genom exempel visa det sätt att grafiskt 

representera en sådan konstruktion som tillämpas inom CxG. Vidare ska jag diskutera några 

begrepp som är viktiga för förståelsen av CxG och dess notationsapparat. 

Som jag ovan nämnt behöver man inte inom konstruktionsgrammatiken göra någon 

principiell skillnad mellan olika konstruktioner beroende på deras omfattning. Planskisserna 

eller konstruktionerna för mycket små bitar av språkmaterial (mindre än ett ord) och för 

större bitar språkmaterial (fraser, satser, idiomatiska uttryck och till och med hela texter) är 

inte på något sätt väsenskilda (Östman 2005a: 126–128). En konstruktion som ger upphov till 

ett visst morfem (t.ex. avledningsändelsen -ande) opererar enligt precis motsvarande 

kognitiva modell som den som ger upphov till en längre fras eller mening. I bägge fallen 

ingår uppgifter om form, betydelse, pragmatiska drag, syntaktisk omgivning och eventuellt 

relevanta uppgifter om fonologiska och prosodiska drag i representationen av den givna 

konstruktionen.  

Noteras ska att CxG på en väsentlig punkt skiljer sig från de andra 

konstruktionsgrammatiska inriktningarna, och det är i fråga om enheter större än meningen 
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och deras inverkan på och relation till konstruktionerna. Medan Fillmore och Kay (1993: 

1.10) entydigt menar att konstruktionsgrammatiken för tillfället inte inkluderar beskrivningar 

av mönster för hur satser och meningar kombineras till större block även om sådana kan 

finnas, menar andra konstruktionsgrammatiska forskare (t.ex. Östman 2005a: 125–126) att 

det är både relevant och nödvändigt att i längden integrera även sådana beskrivningar i 

analysmodellen. Flera orsaker har anförts, icke minst det rent logiskt relevanta faktum att 

såväl kodning som avkodning av en enskild mening är beroende av vilken typ av text och 

textsituation meningen ingår i. Östman (2005b; 2005c) kallar detta för diskursmönster 

(sådana är t.ex. vykort eller vissa typer av ordspråk). Hur man i modellen ska hantera sådana 

diskursmönster är dock fortfarande ett praktiskt problem som söker sin lösning i 

notationsapparaten. 

De flesta av de existerande och etablerade representationsmodellerna, de 

konstruktionsgrammatiska formaliseringarna, omfattar främst fenomen på meningsnivå eller 

under denna. Det betyder rent ontologiskt att man förklarar alla grammatiska fenomen genom 

semantiska, syntaktiska och pragmatiska roller och relationer inom meningen. Min förståelse 

av detta är att konstruktionsgrammatiker då tänker sig att en talare (eller skribent) både kan 

och tenderar att integrera allt som behövs för förståelse av något slags helhet i en enda 

mening. En alternativ förståelse är helt enkelt att språkbrukare visserligen använder 

information om regelbundenheter på flera olika nivåer (och kanske ofta gör det), men att det, 

då det handlar om mönster utöver meningsnivån, inte längre ligger inom grammatikens 

område, utan istället hör till någon annan del av lingvistiken. Detta går emellertid stick i stäv 

med konstruktionsgrammatikens ursprungliga argument, nämligen att den strävar efter att 

skapa en enda analysmodell som kan förklara och redogöra för alla bitar språkmaterial (se 

t.ex. Fillmore 1989:19). 

En konstruktion inom konstruktionsgrammatiken är alltså en abstrakt kunskap i 

språkbrukarens sinne. Denna kunskap kan representeras på flera olika sätt av vilka CxG:s 

lådmodell utgör ett alternativ. Lådmodellen bygger på att varje konstruktion, vare sig den 

gäller produktiva och abstrakta strukturer eller relativt fasta och konkreta idiom, är 

förknippad med vissa särdrag (eller attribut) som kan anta olika värden. 

Inom en konstruktion kan det finnas olika delkonstruktioner som också i sig kan 

förknippas med attribut som antar vissa värden. Attributen omfattar alla de relevanta 

aspekterna av den kunskap som behövs för att språkbrukaren ska särskilja just denna 

konstruktion eller del av konstruktion från alla andra. Attributen är av olika typ eller hör till 
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olika domäner. Det betyder exempelvis att det finns attribut inom den syntaktiska domänen 

(syn) som anger konstruktionens eller delens lexikala kategoritillhörighet, dess grammatiska 

funktion och dess eventuella finithet. Andra attribut tillhör den semantiska domänen (sem) 

och kan handla om antal, definithet och semantiska roller, eller valensdomänen (val) som 

anger hur många och vilka argument som ingår i den beskrivna konstruktionens eller 

konstruktionsdelens valens. Ett exempel på en sådan lådnotation har vi t.ex. i konstruktionen 

för det engelska verbet carry, ’bära’. I Fried och Östmans modell ser den då ut som i figur 1 

nedan. 

syn

sem

[ cat v]

frame CARRY
FE #1

#3FE

FE #4 [ Container ]
[ Destination ]

[ Carrier ]

...

[ Load ]#2FE

val

lxm carry

{ }rel #1 θ
DA  +

agt θ
DA  -

patrel #2,

inherit Subject

[ max  - , lex + ]

CARRY

 

Figur 1. Konstruktionen för det engelska verbet carry enligt Fried & Östman 2004:45 

 

I låddiagrammet utgör beteckningarna syn, sem, val, lxm de övergripande domänerna som 

specificeras med olika attribut. Attributen cat, max, lex, frame, FE, rel, θ och DA utgör alltså 

de attribut som de övergripande domänerna kan spjälkas upp i (se Fried & Östman 2004:36). 

Värden i relation till sina respektive attribut utgör beteckningarna v, -, +, Carrier, Load, 

Destination, Container, agt, pat och carry. Konstruktionen kan då läsas på följande sätt: 

genom sina syntaktiska attribut definieras konstruktionen CARRY av att den hör till kategorin 

verb (v), inte är maximalt (max -), d.v.s. kan utbyggas (to carry), men är ett ord (lex +). I 

fråga om semantiska attribut definieras den genom den semantiska ramen för verbet carry, 

nämligen ramelementen (FrameElements) bärare, börda, mål, container (behållare). 

Valensattributen anges inom klamrar, vilket innebär att det handlar om drag eller element 

utanför lådan. Till valensen (val) för konstruktionen CARRY hör att den skapar en relation till 

#1 bland ramelementen, bäraren. Bäraren har thetarollen (θ) agent (agt). Beteckningen DA 
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står för distinctive argument (Fried & Östman 2004:61), vilket innebär att detta argument till 

verbet har semantisk prominens (DA +) i förhållande till de andra argumenten. Till 

ramelement # 2, börda, bildar verbet också en grammatisk relation. Detta argument i 

valensramen får thetarollen patient (pat) och är inte ett semantiskt prominent argument (DA -

). De tre punkterna under ramelement #4 betyder att fler element kan finnas men att de inte 

behöver specificeras här. 

Även om konstruktionsgrammatikens notationsapparat, som av ovanstående framgår, 

klart avviker från den klassiska grammatiktraditionen, och också från olika generativa 

grammatikskolors notationsapparater, är de begrepp och termer som används ofta tagna direkt 

från dessa tidigare grammatiska analysredskap. Det betyder också att mycket av den klassiska 

grammatiktraditionens kategoritänkande och -indelning följt med och integrerats i 

konstruktionsgrammatiken. Att så är fallet binder däremot inte den konstruktionsgrammatiskt 

tänkande lingvisten till de gamla vedertagna kategorierna. Detta påpekas av flera av dem som 

utvecklat CxG (muntliga uppgifter av Jaakko Leino & Jan-Ola Östman i december 2004). 

Under förutsättning att man kan underbygga och motivera och namnge nya 

kategoriindelningar och därmed följande formbeskrivningar är det möjligt att hantera 

strukturer eller element på andra än de vedertagna sätten med hjälp av den låddiagrammodell 

man utvecklat inom CxG. 

Vilka domäner som är relevanta behöver inte fastställas i förväg, liksom heller inte vilka 

attribut som är relevanta att definiera. De facto är det inte a priori nödvändigt inom CxG att 

fastställa gränserna och innehållet för olika egenskaper (angivna i attribut och värden), utan i 

stället förutsätts varje forskare enligt välgrundade behov själv fastställa hurdana och vilka 

kategorier (domän-, attribut- och värde-) som behövs för att beskriva det fenomen forskaren 

är intresserad av. 

I lådrepresentationen väljer man sedan att nämna de attribut som är nödvändiga för att 

beskriva den aktuella konstruktionen och anger då värden för dessa attribut, så att exempelvis 

attributet kategori (cat) kan få värden som nom, adj, verb, prep, medan attributet finithet (fin) 

kan anta värdena + eller – (Fried & Östman 2004:36). Man ställer upp matriser över de 

relevanta attributen inom respektive domän med deras värden (som i figuren ovan). 

Möjligheten att lämna värden öppna finns också (de tre punkterna i figur 1). Attribut med 

öppna värden kan föras in i en representation för att man vill visa att värdet i sig kan vara 

avgörande för konstruktionen, trots att man inte har rett ut det och därför inte skriver ut det. 

På samma sätt kan man i lådmodellen skriva in en hel domän utan att specificera något 
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attribut bara för att visa att attributen är relevanta för konstruktionen i sig, men kanske inte 

för det man i sammanhanget vill visa eller diskutera. Ytterligare kan man föra in ett attribut 

med en värdeklammer som lämnas tom, t.ex. ”sem [ ]”. Det innebär att attributet kan anta 

vilket som helst av alla tillgängliga värden för det aktuella attributet.  

Den semantiska domänen för lexem hanteras inom CxG med hjälp av en annan lingvistisk 

ram, nämligen frame semantics eller ramsemantik (se vidare Martola 2007:40−45). Inom 

ramsemantiken tänker man sig att så gott som varje ord på ett kognitivt plan är associerat med 

en semantisk ram av fenomen relaterade till ordet, t.ex. en bärare, en börda, en 

slutdestination och en behållare när det handlar om verbet bära. Kunskapen om dessa 

fenomen ska då aktiveras tillsammans med själva ordet i språkbrukarens hjärna. För att ta ett 

annat exempel väcker verbet köpa föreställningar om en köpare, en säljare, en vara och 

pengar, vilket då uttrycks så att dessa fenomen utgör den semantiska ramen för verbet köpa. I 

representationen av en konstruktion kan man för varje lexem formulera hela dess semantiska 

ram som en del av attributen i den semantiska domänen, men för att spara utrymme (och 

läsare) kan man också bara antyda den semantiska ramen ifall de ingående elementen inte 

behövs i resonemanget.  

Ofta är emellertid just relationen mellan de grammatiska strukturerna och deras 

semantiska sida av intresse i konstruktionsgrammatiska analyser. Ett sätt att visa hur de 

kognitiva uppfattningarna om ramelement knutna till en struktur eller ett ord är relaterade till 

den konkreta formen är att med siffror visa på länkar mellan element i den semantiska ramen, 

semantiska roller (agent, patient o.s.v.) och grammatiska funktioner eller morfologiska 

former. I figur 1 ovan exemplifieras detta med den konstruktionsgrammatiska 

representationen av verbet carry ’bära’, där elementen i den semantiska ramen har numrerats 

(indexerats) och motsvarande siffror anger hur dessa element realiseras som agent respektive 

patient.  

Noteras kan att varken säljaren eller pengarna relateras till någon grammatisk form i 

figuren ovan. Detta hänger samman med att dessa inte ingår i verbets valens, utan ligger 

utanför konstruktionens formsida, även om den ingår i dess semantiska sida. I en 

representation över en längre struktur, där konstruktionen köpa ingår tillsammans med 

eventuella optionella element (som adverbial), kan säljaren ingå. Då kan man med siffrans 

hjälp indexera att t.ex. adverbialet motsvarar det semantiska ramelement som ingår i verbets 

semantiska ram. 
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Ett låddiagram som det ovan exemplifierade utgör enligt konstruktionsgrammatiken en 

representation av hur vi lagrar kunskap som behövs för att producera korrekta strukturer med 

verbet köpa. Naturligtvis behövs mer kunskap och sådan kommer då in som andra liknande 

konstruktioner, som exempelvis gäller hur verb tillsammans med nomen kan bilda subjekt-

predikat-konstruktioner (Fried & Östman 2004:57) eller verbfraskonstruktioner (ibid. 55). 

Väsentligt är alltså att notationsapparaten är internt koherent, så att man med samma 

notationsapparat kan konstruera logiskt sammanhållna representationer av det man tänker sig 

motsvarar språkbrukarens kunskap. 

På denna punkt kan det ytterligare vara skäl att precisera de ovan diskuterade 

låddiagrammens relation till autentiskt språkmaterial. De är alltså inte i sig utvecklade för att 

beskriva eller förklara konkreta bitar av språk, utan för att beskriva hur vår kunskap om språk 

är uppbyggd. Det betyder att diagrammen principiellt sett ska kunna användas för att 

producera konstrukter, vilka alltså är vad som bör kunna genereras (inom CxG används 

begreppet licensieras) av enskilda konstruktioner. Men i verkligt språkmaterial kan det också 

finnas strukturer, som inte nödvändigtvis härstammar från enskilda konstruktioner. Hittar 

man alltså som lingvist en struktur i ett språkmaterial återstår det att visa att det verkligen är 

en konstruktion och inte flera, eller en del av någon mer generell eller mer omfattande 

konstruktion. 

Slutligen bör påpekas att all öppenhet i fråga om kategoriindelning och analysbegrepp till 

trots, bygger de flesta konstruktionsgrammatiska inriktningarna (och studierna) på tanken att 

kategorier är diskreta (se dock Martola 2007; Wide u.a). Då kategorier en gång införts och 

definierats är de dels avgränsade från varandra, dels i opposition till varandra. Om en 

konstruktion exempelvis har kategorivärdet verb, kan den inte samtidigt ha kategorivärdet 

nomen. Vidare bygger modellen i sin nuvarande utformning på att konstruktioner ”är”, d.v.s. 

de konstruktioner man inom konstruktionsgrammatiken hittills har beskrivit utgör i någon 

bemärkelse existerande form-betydelse-konstellationer som finns till, oberoende av tid. 

Konstruktionsgrammatiken är alltså inte utvecklad för att analysera språket som process, utan 

som abstrakt, men fast, system. 
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2.3 Interaktionell lingvistik  

 

IL som språkvetenskaplig teoribildning bygger på den etnometodologiska samtalsanalysen 

conversation analysis (CA). CA utvecklades egentligen och ursprungligen som en teoretisk 

infallsvinkel och metod inom sociologin (se t.ex. Heritage 1984; Garfinkel & Sacks 1970, 

Schegloff & Sacks 1973), men har sedermera kommit att tillämpas också inom lingvistiken.  

Som namnet säger handlar IL om iakttagelser av lingvistiska fenomen i interaktion och 

har därigenom en klar anknytning till funktionell grammatik vilken ser de funktionella 

aspekterna av språkliga strukturer som centrala (se t.ex. Ochs, Schegloff & Thompson 1996). 

Också klassiska språkanalysmodeller och begrepp för beskrivning av grammatik, fonologi 

(särskilt prosodi) och lexikon har tagits in i den interaktionella lingvistiken. I sin bok Sprog i 

virkeligheden (2001), en introduktion till interaktionell lingvistik, har Steensig kallat IL för 

”konversationsanalyse med et sprogligt fokus” (2001:13). Syftet med IL är således att 

beskriva sådana språkliga konventioner och mönster som kommer till uttryck i autentisk 

interaktion. Steensig framför samtidigt att dessa språkliga konventioner och mönster har sin 

grund i interaktionen, sålunda att språkliga former anpassas till de betingelser som den 

konkreta interaktionen medför. Språkliga former och de villkor interaktionen ställer påverkar 

alltså ömsesidigt varandra på ett sätt som kan antas vara systematiskt och därigenom både 

möjligt och relevant att beskriva (Steensig 2001:12f). 

 

2.3.1 Språksyn: språket som process 

 

Inom IL betraktar man språket som en process, som ett fenomen oavlåtligt knutet till tid och 

rum. Forskare inom IL ställer sig tveksamma till tanken att dela upp språk i system och 

användning och talar därför gärna om språkande i stället för språkanvändning (se t.ex. 

Anward 2005). Denna interaktionella syn på språket som en process i tid och rum hänger 

samtidigt ihop med uppfattningen om att språksystemet utgör en ständigt, om än långsamt, 

föränderlig abstraktion, som samtalsdeltagare och deltagare i alla former av interaktion 

skapar utifrån de språkliga praktiker de är med om (Linell 2005a:303–306; Anward 2005). 

Språksystemet utgör alltså enligt denna syn ett sekundärt fenomen, ett slags sedimentering av 

de mönster och regelbundenheter språkbrukaren iakttar och erfar i ett ständigt skiftande 

språkflöde (jfr L.-G. Andersson 2005). Hopper (1998:156) beskriver 
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sedimenteringsprocessen i termer av en emergent grammatik. Den interaktionella 

inriktningen tar på detta sätt avstånd från de lingvistiska skolor som beskriver ett statiskt, 

abstrakt system, ontologiskt sett beläget utanför enskilda språkbrukare och 

språkbrukssituationer, beskrivet oberoende av både användning och användare. 

Parallellt med och i nära anknytning till den interaktionella lingvistiken rör sig den 

dialogteoretiska eller dialogistiska skolan, i Norden främst företrädd av Linell (1998 och 

2005a). Man kan säga att dialogteorin utgör en teoretisk formulering av de principer man 

arbetar efter också inom interaktionell lingvistik. Den dialogteoretiska skolan går tillbaka på 

de tankar kring texters dialogicitet som litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin utvecklade redan 

under första hälften av 1900-talet (se t.ex. Bakhtin i översättning till engelska 1981 och 

1986). Bakhtins tankar kring texters dialogicitet har också paralleller i spåkfilosofen 

Wittgensteins (1958) syn på språket som ett spel. Enligt Wittgenstein skapas mening i och 

genom användning och utanför användningen har så att säga språk inte någon egen mening.  

Ett centralt mål för dialogteorin är att explicera och formulera olika teoretiska 

förutsättningar för och konsekvenser av en lingvistisk analysmodell, som ser interaktionen 

och dess villkor å ena sidan och grammatiska strukturer å andra sidan som ömsesidigt och 

oavlåtligt beroende av varandra. Med tanke på det teoretiska syfte min avhandling har, ser jag 

det som relevant och nödvändigt att tydligt reda ut dessa förutsättningar och konsekvenser.  

I artikeln ”En dialogisk grammatik” diskuterar Linell (2005a:231–328) ett antal 

utgångspunkter som hänger ihop med synen på språkets struktur som avhängigt av språkandet 

eller samtalet som social praktik. Grundläggande är uppfattningen att en person som språkar 

alltid gör det i en kontext och att denna kontext samtidigt bidrar till att skapa mening med och 

i språkandet. Språkbruket och kontexten konstituerar varandra ömsesidigt. Linell (2005a: 

234–235) talar i samband med detta om en indelning av kontexten i tre delar: (a) en lokal 

kontext: situationen där och då, (b) en ko-text: det som precis blivit sagt och (c) en större 

kontext bestående av olika antaganden och kunskaper hos samtalsdeltagarna, bl.a. om de 

andra deltagarna och om omvärlden.  

Samtal är förkroppsligade i det att de har tids- och rumsdimensioner (Schegloff et al. 

1996:22–23; Hakulinen et al. 2004:24; Linell 2005a:236). Detta återspeglar sig även i de 

språkliga strukturerna genom att de i samtal måste anpassas till de villkor de fysiska 

dimensionerna tid och rum ställer.  

I förkroppsligandet ingår också det faktum att samtalsspråket är beroende av kroppens 

begränsningar och möjligheter. När vi talar producerar vi ljud med vår talapparat och när vi 
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lyssnar uppfattar vi ljuden med våra hörselorgan, och bakom allt detta står vår hjärna med 

sina möjligheter och begränsningar. Som samtalsdeltagare strävar jag således efter att 

utforma mina bidrag så att de hörs och kan förstås och exempelvis inte överlappas av annat 

tal eller andra ljud. Jag undviker att tala i så långa enheter att de andra hinner glömma vad jag 

börjat med, eller så snabbt att de andra inte uppfattar vad jag vill säga (Linell 2005a: 236–

237).  

Samtalsspråket är emellertid inte bara förkroppsligat utan även inbäddat i kulturen. Linell 

(2005a: 236–237) talar om samtalsspråket som sociokulturellt tillhörigt, motsvarande 

activity-implication hos Schegloff et al. (1996:21–22). Linell påpekar att ett yttrande i ett 

samtal visserligen har en viss form och plats, men att det får och bär sin mening i och med att 

det utgör en social handling knuten till en given social verksamhet och ett kommunikativt 

projekt.  

Sammantaget innebär det ovan sagda att mening, enligt såväl dialogteoretiker som 

interaktionella lingvister, konstrueras in situ, i en specifik social kontext och som ett 

gemensamt projekt mellan samtalsdeltagarna (se t.ex. Ford 1993: 11). Detta innebär däremot 

inte att mening eller betydelse uppstår i stunden, ur tomma intet. Särskilt inom dialogteorin 

vill man betona att meningsskapandet samtidigt är avhängigt av sociokulturellt bestämda 

språkpraktiker, som är relativt fasta och förändras mycket långsamt. Bl.a. Linell (1998:112–

115; 2005a:313), Wide (2002: 25–26) och Allwood (2003) använder begreppen 

meningspotential och funktionspotential för den mer stabila betydelse- och funktionssidan 

hos ord, fraser och strukturer, och menar att dessa i kontexten underhandlas, så att deltagarna 

kommer till mer eller mindre gemensamma konkreta tolkningar eller användningsbetydelser. 

Åt andra hållet fungerar processen på ett sådant sätt att de konkreta tolkningarna och 

funktionerna för samtalsdeltagarna småningom sedimenteras som uppfattningar om 

betydelsepotentialer.  

För att konkretisera det ovanstående resonemanget kunde man exemplifiera med 

pronomenet det, som ligger i fokus för denna undersökning. Man kan tänka sig att 

funktionspotentialen hos pronomenet är t.ex. anaforisk, kataforisk och deiktisk syftning och 

ytterligare expletiv, d.v.s. avsaknad av syftning.  Vilken som är aktuell i en given kontext blir 

klart först i själva kontexten. Pronomenet ”är” eller ”har” inte någon funktion innan det går in 

i en kontext och uppfattas och behandlas av samtalsdeltagare i enlighet med någon av de 

potentiella möjligheterna. 
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En följd av den ovan beskrivna synen på språk och meningsskapande är att både 

grammatik, meningsinnehåll och språkliga former är åtminstone delvis dynamiska och rörliga 

enheter, och att de därför ständigt i kontexten måste förhandlas, rekonstrueras och bekräftas 

av deltagarna i samtalets specifika här-och-nu-kontext (se t.ex. Schegloff 1979: 281). Slutligt 

konstrueras meningen eller betydelsen gemensamt av samtalsdeltagarna och kan till och med 

under det att samtalet fortskrider rekonstrueras och i efterhand ändras. Man kan, som Linell 

(2005a), tänka sig att konstruktioner i samtal utgör metoder för att utföra kommunikativa 

handlingar, snarare än de utgör färdiga språkliga former. Det betyder också att en grammatisk 

beskrivning, särskilt av samtalsspråket, svårligen kan utgå från i förväg fastställda diskreta 

kategorier och fasta gränser för vare sig form eller betydelse, så som man inom den klassiska 

grammatiktraditionen har strävat efter att göra (se Hopper 1998; Linell 2005a:313–314).  

Slutligen vill jag i detta sammanhang lyfta fram en aspekt av den språkliga slutprodukten 

i en samtalssituation som jag ser som mycket central med tanke på en grammatisk 

beskrivning av samtalsspråket. Den hänger ihop med samtalsspråkets beroende av ”kroppen”: 

I linje med Ono & Thompson (1995) påpekar nämligen Linell (2005a:314) att olika 

konstruktioner (konstruktionsscheman i Ono & Thompsons terminologi) till följd av olika 

kommunikativa behov i en situation kan konkurrera med varandra och att de språkliga 

produkterna därför inte alls behöver vara prototypiska eller ”grammatiskt korrekta” i 

traditionell terminologi. Samtalsdata visar de facto att de språkliga formerna bara behöver 

vara ungefär likadana eller tillräckligt igenkännbara (roughly approximate enligt Ono & 

Thompson 1995:217) för att de andra deltagarna ska kunna koppla dem till kända 

konstruktionstyper (-scheman). Deltagarna i ett samtal underhandlar i alla fall hela tiden om 

betydelser och gemensamma förståelser. För att kunna förstå och beskriva de systematiska 

strukturer vi observerar, behöver vi alltså en begreppsapparat med öppna och dynamiska 

enheter. 

 

2.3.2 Studieobjekt och mål 

 

Inom IL intresserar man sig uttalat för autentiskt situerat språkbruk. De mentala processerna 

och intentionerna eller de eventuella abstraktionerna i den enskilda individens hjärna menar 

man sig inte kunna påvisa, liksom inte heller existensen av något abstrakt system utanför tid 

och rum. Interaktionell lingvistik är med andra ord en empiriskt grundad språkvetenskaplig 
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teori och uttalar sig bara om fenomen som verkligen kan observeras och påvisas i konkret, 

autentiskt språkbruk9 (Linell 2005a:315, Steensig 2001:12).  

De lingvistiska analyserna inom IL startar i det situerade språkbruket. Analyserna bygger, 

liksom CA-analyser, på antagandet att de språkliga strukturerna som används för det första är 

systematiskt relaterade till interaktionens villkor och till de pågående verksamheter och den 

kontext i vilka de yttras, och för det andra är systematiska i sig själva (se Sacks 1984:22; 

Heritage 1984:241). IL-forskare undersöker varför samtalsdeltagare använder ett visst 

specifikt uttryck precis på en viss punkt i samtalet och vilka eventuella konsekvenser 

användningen får i situationen. 

Forskare inom IL utgår sålunda från autentisk samtalsinteraktion och söker sådana 

regelbundenheter som hänför sig till vissa belagda språkformer eller andra språkliga 

fenomen. Målet är att med så få förutfattade meningar som möjligt observera inspelad eller 

på annat sätt registrerad språklig interaktion, för att däri finna regelbundenheter, antingen på 

ett rent lingvistiskt plan eller på ett interaktionellt plan, i sociala handlingar som utförs genom 

språket (se t.ex. Steensig 2001:12–13). Utifrån de gjorda observationerna väljs sedan 

studieobjekt. Valet står med andra ord mellan två infallsvinklar eller frågeställningar:  

a) med vilka språkliga medel utförs en viss social handling, eller alternativt  

b) vad används en specifik språklig form till och vilka kontextuella omständigheter är 

förknippade med denna form?  

Efter detta val återstår mer systematiska analyser av konkreta utdrag ur autentiska samtal. 

Målet är att visa på och förklara sambandet mellan den sociala handlingen och den valda 

språkformen samt de interaktionella förutsättningarna och konsekvenserna i olika kontexter. I 

denna studie har jag, som sagt, valt att utgå från en språklig form, nämligen de e10, och 

analysera när, hur och till vad den används.  

 

  

                                                 
9 Med autentiskt avses inom CA och IL att samtalet skulle ha ägt rum även om det inte hade spelats in. Det 

språkliga materialet har alltså inte producerats för forskningens ändamål. 
10 Detta val har emellertid sin bakgrund i min tidigare utgångspunkt, nämligen att se hur samtalsdeltagare 

evaluerar (se ovan kapitel 1). De inledande observationerna visade då att satser inledda med de e är den klart 

vanligaste språkliga formen för denna handling, men att de e också används för annat.  
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2.3.3 Grundläggande enheter och begrepp 

 

De dynamiska enheter som har etablerats inom den interaktionella lingvistiken hänför sig till 

samtalsspråkets sociala sida, och de bygger till stora delar på rön gjorda inom conversation 

analysis, CA. Grunden för hela begreppsapparaten inom samtalsforskning av alla typer är 

turtagningssystemet (för vidare beskrivning se Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, Ford, Fox 

& Thompson 1996). Sacks, Schegloffs och Jeffersons (1974) tidiga observationer av 

vardagliga samtal visade att det för det mesta är en person åt gången som talar och att turer i 

samtal i de flesta fall smidigt avlöser och hakar på varandra. Visserligen förekommer 

överlappningar, men de är i regel mycket korta. I den mån överlappningar förekommer, 

inleds de dessutom vanligen på ett systematiskt sätt i relation till avslutningen av den 

pågående turen. 

Vidare kunde Sacks et al. (1974) visa att turer regelmässigt hakas på varandra med 

minimala eller inga pauser alls. Att talarna lyckas organisera turtagningen så smidigt beror på 

att samtalsdeltagare med hjälp av syntaktiska och prosodiska drag samt pragmatisk 

information kan sluta sig till när en tur håller på närma sig ett möjligt slut, en möjlig 

turbytesplats (TBP, transition-relevance places enligt Sacks et al. 1974: 70) och därigenom 

kan sluta sig till när en nästa tur möjligen kan inledas. Detta fenomen kallar man inom CA 

och IL för projicering eller projicerbarhet. De syntaktiska, prosodiska och pragmatiska 

förutsättningarna för projicerbarhet har varit föremål för flera omfattande interaktionella 

studier (bl.a. Oreström 1983, Ford &Thompson 1996, Couper-Kuhlen & Selting 1996, 

Selting 1998, Steensig 2001, Selting 2005). 

Emellertid kunde redan Sacks et al. (1974) notera att turer inte alltid tar slut vid sådana 

TBP:n utan att de kan fortsätta vidare fram till nya TBP:n, utan att turen går över till någon 

annan. Turen är således inte den minsta enheten i samtal, utan man talar om 

turkonstruktionsenheter (hädanefter TKE:n). En TKE kan enligt Sacks et al.:s (1974) 

definition ensam utgöra en fullföljd tanke eller handling i ett samtal, relevant för de andra 

samtalsdeltagarna att reagera på. Ofta, visar det sig, består en TKE av en sats, en fras eller ett 

ensamt ord. Det är ändå inte den språkliga formen som definierar en TKE, utan dess potential 

att utgöra en tur, d.v.s. ett relevant samtalsbidrag. Sacks et al. (1974:702) definierar TKE:n 

som ”unit-types with which a speaker may set out to construct a turn”. En TKE kan således 

utgöra en tur i sig eller följas av ytterligare TKE:n och tillsammans med dem bilda en 

flerledad tur.  
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En iakttagelse väsentlig för min egen studie är vidare de kontextrelaterade egenskaperna 

hos en tur och dess delar. I botten ligger bl.a. Heritages (1984: 242) resonemang kring 

samtalsbidrags dubbla kontextualitet. Den dubbla kontextualiteten innebär att yttranden både 

är beroende av kontexten och förnyar kontexten. Dessa tankegångar konkretiserades vidare 

av bl.a. Linell och Gustavsson (1987) i en strukturell modell (utarbetad för deras specifika 

syfte) där yttranden analyseras utifrån sin initiativ-respons-struktur. Ett något mer 

processinriktat fokus har Schegloff (1996:97) då han arbetar med en modell enligt vilken ett 

yttrande genomgår tre faser: som (inledande) nästa tur, som pågående tur och som föregående 

tur (till följande yttrande). Iakttagelserna är emellertid de samma, nämligen att samtalsbidrag 

generellt tenderar vara konstruerade så att vi i inledningen kan hitta responsiva drag som 

knyter dem till föregående yttrande, medan initiativa drag tenderar att komma senare i 

yttranden och kan omfatta både ett slags kärninnehåll i yttrandet och olika framåtsyftande, 

projektiva drag, som bäddar för ett följande yttrande (Linell 2005a:239, 1998:161ff).  

Genom den ovan beskrivna dubbla kontextualiteten länkas alltså en tur samman med 

föregående och efterföljande turer i relativt korta sekvenser, som hänger ihop dels genom sitt 

innehåll, dels genom socialt konventionaliserade förväntningar. En tur som avslutas med en 

fråga skapar exempelvis förväntningar på ett svar. Tillsammans bildar konstellationen fråga-

svar ett s.k. adjacency pair (termen enligt Schegloff och Sacks 1973, se vidare Levinson 

1983:303–304; på svenska bl.a. yttrandepar eller närhetspar11) som utgör kärnan i 

sekvensen.  

Det att samtal byggs upp av koherenta mikrokontexter eller sekvenser (vilka länkas ihop 

till större enheter) utgör en viktig vidare utgångspunkt för de lingvistiska analyser man inom 

interaktionell lingvistik gör av samtalsspråket. TKE:n förväntas nämligen vara, och behandlas 

oftast av de andra deltagarna som relevanta bidrag i den pågående sekvensen. De 

konstruktioner man finner i en tur eller sekvens i analysen ställs därför i relation till sin 

relevans (funktion) i pågående sekvens (i den mån detta syns i de andras reaktioner) och till 

sin position i sekvensen. Sekvensanalysen är den metod som utarbetats inom CA och som 

används inom den interaktionella lingvistiken, som alla vidare resonemang kring 

konstruktioner och språkliga former bygger på och återgår till i sin bevisföring. 

Sekvenserna å sin sida bildar sedan ännu  större enheter, exempelvis episoder (se t.ex. 

Korolija 1998), som sammanhålls av innehåll eller topik och deltagarram. Även andra typer 

                                                 
11 Jag använder hädanefter termen yttrandepar i denna studie. 
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av enheter används inom den interaktionella lingvistiken, och i metodkapitlet nedan 

definierar och diskuterar jag mer utförligt de som är relevanta för detta arbete.  

 

 

2.4 Sammanfattning och relevans för undersökningen 

 

Ovan har jag presenterat de grundläggande principerna bakom traditionell grammatik, 

konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik. De principer och utgångspunkter jag 

presenterat ovan är som jag ser det väsentliga att ta upp med tanke på denna studie och dess 

teoretiska syfte, nämligen att diskutera hur man på ett vetenskapligt hållbart och givande sätt 

kan beskriva, analysera och förklara den frekventa formen de e med utgångspunkt i en 

samtalskorpus.  

Jag har redan nämnt att det paradigm från vilket jag utgår i de empiriska analyserna är den 

interaktionella lingvistiken. Detta val har sin grund i att fenomenet jag iakttar och analyserar 

(eller åtminstone vissa aspekter av det) är specifikt för talspråk.  

Emellertid saknar den interaktionella lingvistiken i sig redskap för en rent strukturell och 

formaliserad beskrivning av den språkliga formen och dess olika aspekter. Således har det 

varit naturligt att söka verktyg i grammatiken och dess begreppsapparat för detta ändamål. 

Jag har valt att relatera till såväl den traditionella grammatiken som 

konstruktionsgrammatiken.  

Orsaken till att jag relaterar till traditionell grammatik är att flera centrala grammatiska 

begrepp och hela begreppssystem är hämtade ur denna – det gäller i själva verket både IL och 

CxG. Orsaken till att traditionell grammatik ändå inte räcker till och jag gått vidare till 

konstruktionsgrammatikens analysmodell är att det fenomen jag undersöker inte uppfattas 

eller beskrivs som en konstruktionell eller funktionell enhet i den traditionella grammatikens 

begreppsvärld. Konstruktionsgrammatiken erbjuder däremot verktyg för att hantera och 

beskriva hela formen de e som en enhet utan att jag a priori behöver särskilja något slags 

pronomen/subjektsdel det och verb/predikatdel vara => är, med allt vad dessa grammatiska 

kategorier i den klassiska traditionen bär med sig. 

Jag vill avsluta kapitlet med en sammanfattning av de ovan givna presentationerna i en 

uppställning (2 nedan). På detta sätt vill jag synliggöra de för mitt syfte viktigaste likheterna 

och skillnaderna mellan de tre olika paradigmen. Dessa skillnader och likheter har relevans 
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för de teoretiska diskussioner jag för i samband med det empiriska analysarbetet och i det 

avslutande kapitlet. Förkortningarna TG, CxG och IL i uppställningen står för traditionell 

grammatik, konstruktionsgrammatik med låddiagram respektive interaktionell lingvistik.  

 

 TG CxG IL 
syn på språket ett föränderligt 

system av 
överindividuell 
kunskap om hur 
korrekt 
språkmaterial 
ska se ut 

ett logiskt uppbyggt 
system av abstrakt 
kunskap som kan 
generera korrekt 
språkmaterial 

konkret språkmaterial, 
ger upphov till  
generaliseringar under 
ständig utveckling hos 
den enskilda 
språkbrukaren 

arbetsmetod  deduktiv – 
induktiv 

deduktiv – induktiv induktiv 

grammatikens syfte beskriva 
kunskap om 
konkreta 
strukturer i 
logiskt system 

representera 
språkbrukarens kunskap 
på logiskt systematiskt vis 

förklara iakttagna 
generaliserbara mönster 

studieobjekt autentiskt 
och/eller 
uppfattat 
språkmaterial 

autentiska och/eller 
uppfattade utvalda 
strukturer 

autentiskt språkmaterial 

hypotes om språkets 
strukturer 

vissa frekventa 
och produktiva 
strukturer 
centrala 

alla konstruktioner lika 
centrala 

allt iakttaget beroende 
av kontext 

största enhet som 
ingår i grammatikens 
fält 

meningen och 
allt inom den 

meningen och allt inom 
den, (i vissa studier även 
större helheter) 

omdiskuterat, möjligen 
turen eller sekvensen, 
men även mer 
omfattande 
interaktionella mönster 

grammatikens 
delområden 

strukturell form, 
syntaktisk 
relation inom 
mening 

strukturell och fonologisk 
form, syntaktiska 
relationer inom mening, 
semantik, pragmatik 

strukturell och 
fonologisk form, 
relationer mellan led 
inom och utanför sats 
och tur, kommunikativ 
funktion/betydelse  

diskreta kategorier i utgångspunkten i mån av möjlighet nej, dessutom inte fasta 
a priori kategorier ja nej nej 
grundenhet ord + sats konstruktion tur (TKE) 
öppenhet i systemet, 
t.ex. variation 

ja varierar inom olika 
konstruktionsgrammatiska 
inriktningar 

ja 

Uppställning 2. Grundläggande likheter och skillnader mellan TG, CxG och IL 

 

Genom valet av studieobjekt för den här studien har det fallit sig naturligt att välja en 

teoretisk ram och en metod som ger möjlighet att analysera olika språkliga mönster på lika 
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villkor och utan att i förväg fastställa vilka aspekter som är relevanta. En sådan erbjuder den 

interaktionella lingvistiken (IL), som utgör det paradigm de empiriska analyserna i 

avhandlingen bygger på. En sådan erbjuder emellertid också CxG, i och med att den 

inriktningen inte heller utgår från i förväg fastställda kategorier. Det faktum att analyserna 

enligt IL ligger till grund för de särdrag jag i slutändan sammanfattar i en representation 

enligt CxG-modell står, som jag ser det, inte i strid med den syn på språket och studieobjektet 

som är grundläggande för den interaktionella lingvistiken, trots att representationerna inom 

CxG i flera studier hittills ansetts visa den kognitiva kunskapen hos språkbrukare (t.ex. Fried 

& Östman 2004). De representationer jag för fram är helt enkelt generaliseringar av de 

fenomen jag kan iaktta i autentiskt språkbruk. Jag sluter mig på den punkten till Fried (u.u.). 

Det betyder emellertid att jag i min modell inte omfattar tanken på konstruktioner som en 

kognitiv modell som ska kunna användas för att licensiera konstrukter. Som framgår av 

uppställningen är den konstruktionsgrammatiska inriktningen CxG och interaktionell 

lingvistik i övrigt i stort sett väl förenliga. I fråga om diskreta kategorier som står i opposition 

till varandra har tidigare bl.a. Wide (u.u.) och Martola (2007) visat att det även går bra att 

operera med variabla och i viss mån vaga kategorier inom CxG. 
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3 Metodologiska frågor 

 

I det här kapitlet beskriver och diskuterar jag de metoder jag i min analys använder mig av. 

Det betyder att jag återkommer till interaktionell lingvistik, traditionell grammatik och 

konstruktionsgrammatik som även diskuteras i kapitel 2, men här med fokus på deras 

metodologiska aspekter och på deras betydelse och roll i min egen undersökning.  

I kapitlet behandlar jag såväl konkreta tillvägagångssätt i analysen som mer abstrakta 

frågor kring de metoder jag tillämpat. Jag har för detta kapitel valt en annan ordningsföljd än 

för presentationen i kapitel 2. I detta kapitel ligger fokus först och främst på interaktionell 

lingvistik. Det har att göra med att metoden i det konkreta analysarbetet är den interaktionella 

lingvistikens sekvensanalyser och att de grammatiska analyserna också bygger på dessa. Den 

traditionella grammatiken och konstruktionsgrammatiken är metodologiskt sekundära i den 

bemärkelsen att de snarast behövs för att benämna och sammafatta de iakttagelser jag gör 

genom analyser med den interaktionella lingvistikens metod. 

I avsnitt 3.1 diskuterar jag på ett principiellt plan den interaktionella lingvistikens 

metodologiska bas och hur den har tillämpats i den här undersökningen. I avsnitt 3.2 går jag 

igenom och diskuterar sådana enheter och begrepp i den interaktionella lingvistiken som är 

relevanta för analysen. Begrepp ur traditionell grammatik och ur konstruktionsgrammatik 

samt deras plats i och betydelse för analysen behandlar jag i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.4 redogör 

jag för hur och med vilka hjälpmedel jag har bearbetat mitt material och gjort excerperingar. 

 

 

3.1 Interaktionell lingvistik som induktiv och hermeneutisk metod 

 

Jag har ovan (i avsnitt 2.3) behandlat den teoretiska grunden för interaktionell lingvistik. I det 

här avsnittet ska jag diskutera de metodologiska aspekter av IL som är väsentliga för mitt 

eget arbete. Jag har valt att, i motsats till traditionen inom IL, behandla teori och metod 

separat. Detta val har jag gjort med tanke på avhandlingens teoretiska syfte, nämligen att 

diskutera och kritiskt granska relationen mellan IL, de traditionella grammatiska 

beskrivningsmodellerna och konstruktionsgrammatiken. 
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IL har hämtat sin metodologiska bas och sina arbetsmetoder från systermodellen och 

föregångaren CA (se t.ex. Sacks 1984; Heritage 1984; 1995). Som metod kan IL betecknas 

som empirisk och induktiv (Selting & Couper-Kuhlen 2001; Norrby 2004:34;45; Lindström 

2008: 33). Empirisk och induktiv är metoden genom att man gör iakttagelser av konkreta 

företeelser i autentiskt samtalsmaterial och utifrån dem sluter sig till hypoteser om generella 

mönster (Selting & Couper-Kuhlen 2001; Norrby 2004: 45). Hypotesernas validitet antas 

sedan hålla så länge man inte finner konkreta företeelser som går emot teoremet. I praktiken 

innebär detta att den som jobbar inom IL bör sträva efter att bygga sina hypoteser på en 

tillräcklig mängd iakttagelser för att uppnå en så stor validitet som möjligt (Steensig 

2001:26–27).  

Som metod är IL även i någon mån beroende av lingvistens förmåga att tolka det som 

pågår i samtalet, d.v.s. den är hermeneutisk (Steensig 2001: 26). Den hermeneutiska aspekten 

kommer in i och med att lingvisten försöker uppnå en förståelse av och förklaring till de 

företeelser han eller hon iakttagit. Lingvistens egen förståelse av vad som pågår i en 

samtalssekvens spelar oundvikligen en roll i den analys som han eller hon gör. För att 

minimera det hermenutiska, det förtolkande i analysen, strävar de som arbetar inom IL att 

verifiera och falsifiera sina påståenden, genom att anlägga ett deltagarperspektiv i analysen 

(se t.ex. Steensig 2001: 39; Norrby 2004:45−46; Lindström 2008:35–36). Selting och 

Couper-Kuhlen (2001:2) talar om participant-oriented proof procedures, varmed de avser att 

det är de andra deltagarnas reaktioner och responser på ett yttrande som ska visa hur det 

sagda förstås, hur det fungerar i situationen och hur det uppfattas. Trots detta kommer man 

inte ifrån att lingvisten är den som drar slutsatser, också utifrån responserna. Lingvisten som 

utför analysen har en viss förförståelse av hela den kontext det analyserade materialet ingår i, 

inte minst för att lingvisten själv ofta ingår i samma språksamfund och kulturella grupp som 

samtalsdeltagarna (Steensig 2001:26). Denna förförståelse är samtidigt en nödvändig 

förutsättning för själva analysen, eftersom den hänger ihop med att lingvisten förstår språket 

han eller hon analyserar och känner till och förstår de olika kontextuella förutsättningar och 

villkor det analyserade samtalet lyder under.  

För att den hermeneutiska sidan av analysarbetet inte ska övergå i en rent subjektiv 

tolkning av de iakttagna skeendena är det viktigt att man som forskare gör sig medveten om 

och kritiskt granskar denna aspekt av analysarbetet. Det är här det ovan nämnda 

deltagarperspektivet kommer in i metoden. Alla slutledningar och bevisföringar bör i alla 
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lägen och så vitt möjligt förankras i samtalsdeltagarnas synliga och påvisbara handlingar och 

reaktioner (t.ex. Londen 1995; Norrby 2004:45−46).  

I metoden finns också en annan grundläggande praktik inbyggd som ska minimera 

tolkningarnas subjektivitet. Inom IL görs nämligen analysen alltid inför öppen ridå, d.v.s. så 

att läsaren får se transkriptionen av själva det analyserade exemplet och kontexten kring 

detta. Analysen presenteras efter utdraget och med klara referenser till detta, så att läsaren 

kan följa med i utdraget och själv avgöra om den analys och tolkning författaren gjort är 

hållbar (Heritage 1984:252; Londen 1995:20). I detta sammanhang ska dock framhållas att 

forskaren i sin analys också har tillgång till och kunskap om flera belägg på företeelsen, och 

att analysen av ett enskilt exempel de facto därför bygger på en bredare kännedom och 

kunskap om den analyserade företeelsen än vad läsaren har (se Heritage 1984: 238; 253; 

Steensig 2001: 21). Vidare har det ända sedan 1970-talet forskats i samtalsspråk, och 

därigenom har en omfattande kunskap ackumulerats. Också den kunskapen har dagens 

samtalsforskare att falla tillbaka på i sin argumentation. 

Hur går man då tillväga för att åstadkomma en induktiv och hermeneutisk IL-analys? Jag 

ska först kort redogöra för ett idealfall av metoden (se även ovan kapitel 2.3) och därefter 

kommentera vilka problem och avvikelser från idealfallet som aktualiserats i mitt eget arbete. 

 Det första man gör är iakttagelser. Man lyssnar på samtal, inspelade eller in situ och 

väljer ett fenomen för analys, ett återkommande mönster i språket eller beteendet hos 

samtalsdeltagarna (Londen 1995; Norrby 2004:225−232; Lindström 2008:34).  

Då man funnit eller valt ett studieobjekt går man vidare genom att hitta och samla flera 

exempel på den företeelse man ämnar undersöka (en exempelsamling eller collection 

Steensig 2001:27). För den här undersökningen har det till en början varit fråga om att samla 

exempel på de e i olika inspelade samtal, sedan bland dessa samla exempel t.ex. på strängen 

de e i olika positioner i en tur. Exemplen består rent konkret av både ljudinspelningar (och 

videoinspelningar där sådana finns tillgängliga) och transkriptioner av inspelningarna. 

Samlingen av exempel ska emellertid inte bara omfatta sådana som förefaller fungera på 

samma sätt. En viktig länk i argumentationskedjan är nämligen också att se på exempel som 

avviker från den regelmässighet man undersöker. Det kan för min del handla om 

användningar av turinledande de e som får andra responser eller förekommer i andra 

sekventiella positioner än majoriteten av beläggen. 

Det man sedan gör med sin exempelsamling är att man analyserar exemplen i sina 

mikrokontexter, d.v.s. ställer dem i relation till, beskriver och förklarar dem som en del av 
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den lokala situationen, det skeende och de aktioner, verbala och icke-verbala, som de omges 

av i situationen. Denna form av analys, sekvensanalysen (se t.ex. Steensig 2001:24; Linell 

2005a:239−241) inbegriper något olika begrepp och angreppsvinklar beroende på vilket 

fenomen man undersöker, men gemensamt är att man strävar efter att förankra alla 

beskrivningar, förklaringar och slutledningar i det som verkligen kan observeras i 

samtalskontexten. För en noggrannare och mer omfattande redogörelse för det praktiska 

analysarbetet hänvisas vidare exempelvis till Nofsinger (1991), Londen (1995), Steensig 

(2001) och Norrby (2004). 

Inom IL undviker man att gå in på talarnas eventuella intentioner, a priori fasta sociala 

kategoriseringar och situationskategoriseringar. I stället strävar man efter att påvisa sådana 

regelbundenheter som talarna själva i den konkreta situationen uppenbart orienterar sig mot. 

Utgående från sina iakttagelser formulerar man på induktiv grund regler för eller 

beskrivningar av regelbundenheten (Norrby 2004:45−46; Lindström 2005).  

Induktionen inom IL bygger på två olika premisser: för det första att man kan visa att de 

hermeneutiskt uppfattade (tolkade) skeendena i de olika exemplen verkligen utgör ett 

mönster (är likadana eller åtminstone liknande), för det andra att man kan visa att deltagarna 

själva agerar och verkar förvänta sig att de andra agerar i enlighet med dessa mönster eller 

regler. Härvid kommer de ovan nämnda avvikande exemplen in i bilden som verifieringar 

eller falsifieringar av den induktiva slutledningen. De kan antingen visa att samtalsdeltagarna 

reagerar på avvikelsen eller att de inte gör det. Då kan slutsatsen bli att den beskrivning man 

lagt fram inte är vederhäftig eller tillräcklig. De fall där samtalsdeltagarna agerar på 

avvikelserna genom att exempelvis korrigera eller reda ut det skedda visar att 

samtalsdeltagarna själva uppfattar avvikelsen som problematisk och bekräftar därigenom att 

det verkligen handlar om en regel(bundenhet), som deltagarna själva uppfattar som relevant 

(Steensig 2001:21−22). 

Då det gäller min egen undersökning började jag med att gå igenom en mängd olika 

samtal och samtalstyper. Jag inledde alltså med att excerpera belägg på evalueringar (se 

kapitel 1). Emellertid kunde jag samtidigt notera att de e används också för annat än 

evaluering och vidare att de e så gott som genomgående i materialet produceras och hanteras 

som en enhet i sig. Jag valde att fokusera min studie kring strukturen de e som samtalsresurs 

och skapade en samling av exempel. Härvid inträdde mitt första problem, nämligen 

exempelsamlingens storlek. Jag har mer än 1100 belägg på de e i mitt finlandssvenska 

material och nästan 500 belägg i det sverigesvenska. Jag har gått igenom samtliga belägg och 
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gjort en inledande analys. Utifrån den inledande analysen har jag sorterat beläggen enligt 

vissa formmässiga egenskaper, enligt syntaktiska egenskaper och enligt position i TKE, tur 

och sekvens. Utifrån dessa sorteringar eller klassificeringar tar jag upp valda exempel för 

näranalys i själva texten (kapitlen 5–7).  

Exempelurvalet bygger i första hand på tydlighet och överskådlighet. Jag har valt ut 

exempel som går att förstå och få ett grepp om också utan en alltför omfattande kontext. 

Vidare har jag valt exemplen utifrån att alla finlandssvenska samtal ska finnas representerade. 

I praktiken är dock två av samtalen – ett som förs på dialekt och ett där antalet belägg på 

strängen är anmärkningsvärt litet – underrepresenterade bland utdragen.  

Antalet sverigesvenska exempel i avhandlingen är inte lika stort som antalet 

finlandssvenska i och med att det sverigesvenska materialet har varit mitt sekundärmaterial. I 

någon mån har min strävan vidare varit att hitta typiska exempel på de diskuterade 

regelbundenheterna eller fenomenen. Frågan om vad som är prototypiskt är dock svår att 

avgöra och denna princip har därför inte varit styrande.  

Den inledande analysen uppenbarade vissa frågeställningar och problem som jag har fått 

ta ställning till inför de mer ingående sekvensanalyserna. För det första är den ljudsträng jag 

har valt att undersöka så allmän och semantiskt lätt att den kan användas i så gott som vilka 

situationer och syntaktiska omgivningar som helst. Jag har alltså haft ett praktiskt problem i 

att hantera strukturens semantiska, funktionella och syntaktiska vaghet. Jag har här, i den 

slutliga resultatredovisningen (kaptel 8), valt att använda semantiska och pragmatiska 

beskrivningar på en mycket allmän nivå. För en framtida studie återstår att precisera och 

noggrannare diskutera de semantiska fält och pragmatiska kategorier jag här tecknat i 

svepande drag. 

För det andra utgör strukturen inte en analysenhet eller kategori i sig, sedd med den 

svenska lingvistiktraditionens glasögon. Det innebär att de begrepp och termer som man 

inom IL brukar använda för att tala om språkliga strukturer i vissa fall utgör ett hinder i 

beskrivningen i stället för ett praktiskt verktyg. Jag behöver alltså en annan begreppsapparat 

och ett annat sätt att närma mig strukturen för att över huvud kunna argumentera för att de e 

verkligen utgör ett samtalsmönster, en interaktionell enhet, relevant att ta upp i en egen 

studie. Detta är ett rent metodiskt problem som jag har löst så att jag med hjälp av 

konstruktionsgrammatiska termer och tankegångar utvecklar en begreppsapparat för 

ändamålet. 
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För det tredje är de e en så vanlig och omärklig struktur att det är problematiskt att 

fastställa de andra deltagarnas responser på just denna. Visserligen förekommer de e i flera 

belägg ensamt, utan andra syntaktiskt kopplade led, men då går det i regel inte att iaktta några 

som helst reaktioner eller responser från de andra deltagarnas sida. Hur alltså förankra den 

induktiva slutledningen i de andras handlande? Detta är i sista hand ett metodologiskt 

problem, så till vida att verifierings- och falsifieringsproceduren som metoden bygger på inte 

nödvändigtvis är tillämpbar på mina exempel. Min lösning på detta problem har då varit att 

närma mig den allmänna strukturen de e via vissa typer av exempel, t.ex. de e i en viss 

position i turen och de e i kombination med olika typer av komplement.  

 

 

3.2 Centrala termer och begrepp i denna studie 

 

Som metod medför IL en terminologi som bör vara öppen och oprecis i och med att de 

fenomen termerna refererar till och beskriver är vaga och kontinuerligt under förhandling 

mellan samtalsdeltagarna. Det betyder exempelvis att då en talare uppfattar att en 

innehållsenhet i samtalet går mot sitt slut kanske en annan deltagare inte alls är på väg att 

avsluta enheten, utan gör något som bidrar till att förlänga den pågående enheten. Då måste i 

sin tur den första deltagaren förhålla sig till detta förlängningsförsök och reagera på det, så att 

det blir relevant i den nya mikrosituation som uppstått. Trots att många av de termer jag 

använder i utgångspunkten måste vara vaga, ska jag här diskutera hur jag använder dem i 

mina analyser.  

I de sekvensanalyser jag gör spelar den prosodiska analysen en viktig roll. Detta hänger 

ihop med iakttagelser man gjort i tidigare IL-studier, och särskilt i studier gjorda på 2000-

talet. Dessa visar nämligen att prosodin över lag spelar en central roll som 

samtalsstrukturerande och betydelsebärande system i samtal (se t.ex. Selting 2005, Karlsson 

2006, Ogden u.u). 

  De prosodiska analyser jag presenterar bygger på noggranna fonetiska analyser av 

respektive ljudkurvor i kombination med rent auditiva avlyssningar. Begreppen inom detta 

område skiljer sig så till vida från de övriga aspekterna av sekvensanalyserna att de står för 

fasta, mätbara storheter och kategorier. Det bör ändå påpekas att det intryck en viss 0 
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Det som det mänskliga örat uppfattar som så kallad grundtonsfrekvens eller tonhöjd 

motsvaras fysiskt av ljudvågens frekvens, d.v.s. den takt i vilken ljudvågen svänger. I de 

kurvor som visar själva ljudvågen syns detta i vågornas täthet (se den översta exempelkurvan 

i figur 2 nedan). I den nedersta grafen visas tonhöjdskurvan som en prickad linje, där högre 

tonläge motsvaras av högre y-värde för kurvan. Y-axelns skala är logaritmisk. 

Utöver tonläget visar de fonetiska analyserna att ljudvolymen särskiljer olika typer av de 

e-användningar från varandra. Ljudvolymen, eller intensiteten, motsvaras i den översta grafen 

av ljudkurvans amplitud, d.v.s. hur långt kurvans ytterpunkter når från nolläget. I den 

mittersta grafen har jag ritat ut intensiteten som en heldragen linje, men notera att medan 

tonläget mäts i storheten Hertz (svängningar per sekund) mäts intensiteten i decibel, vilket 

betyder att skalorna och mätstorheterna (y-axeln) inte är de samma. För en mer grundlig 

översikt över de fonetiska begreppen hänvisas till Engstrand 2004. 

 

aa de e DEE

Time (s)
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Figur 2. Ljud-, intensitets- och grundtonsfrekvenskurva över svarstur ”de e DEE” ur ett 

sverigesvenskt samtal Kafferep (se kapitel 4). 
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Orsaken till att jag valt att fokusera på de här två mätstorheterna är den att de fonetiska 

analyserna jag har gjort visar att just de här två ger de bästa utslagen på det som man vid 

avlyssning uppfattar som olika betoningsmönster. Betoning är nämligen en subjektiv storhet 

som framför allt bygger på tre olika fonetiska drag: grundtonsfrekvens, intensitet och 

kvantitet ( se t.ex. Selting 2005:25). Som ovan sagts är emellertid det auditiva intryck man får 

inte något som direkt kan utläsas ur de uppmätta fysiska storheterna utan det uppstår som en 

tolkning av de fysiska storheterna i relation till det omgivande talet och ljudet.  

I fråga om enheter i samtalet har jag i kapitel 2 ovan diskuterat vissa som är väsentliga 

med tanke på de teorem som bildar utgångspunkt för hela den interaktionella lingvistiken. 

Rent metodiskt bygger mina analyser i hög grad på de minsta interaktionella enheterna och 

fästpunkterna: TKE:n, TBP:n och turen. Alla dessa har jag allmänt definierat ovan (avsnitt 

2.3.3) och kan här tillägga att det pågår en kontinuerlig diskussion om dem och deras relation 

till syntax, prosodi och pragmatik (se t.ex. Steensig 2001, Hakulinen & Selting 2005, 

Lindström 2005; 2008, Karlsson 2006, Selting & Couper-Kuhlen 2006; Bockgård 2007). Jag 

ska i detta avsnitt ytterligare ta upp några metodiska aspekter av dem till granskning och 

diskussion och fördjupar diskussionen ytterligare i kapitel 7. 

För såväl TKE:n som TBP:n och turen gäller att varken samtalsdeltagarna själva eller 

lingvisten kan avgränsa dem i förväg. De blir till och finner sin plats och sin utsträckning då 

samtalet efter hand utvecklar sig, i och med att språkmaterialet produceras och uppfattas – 

genom det ständiga samspelet som pågår mellan dem som deltar i samtalet. Det betyder 

emellertid inte att det skulle handla om arbiträra enheter eller platser, utan det finns en klar 

systematik (se t.ex Auer 2007; Lindström 2008:54).  

För TKE:ns del bygger systematiken på att såväl talare som lyssnare orienterar sig mot 

enheter de kan känna igen och särskilja från andra angränsande enheter med hjälp av olika 

syntaktiska, prosodiska och pragmatiska drag som alla deltagare har tillräckligt likadana 

uppfattningar om för att samtalet ska kunna fortlöpa någorlunda smidigt. Detta har 

samtalsanalytiker visat genom ett stort antal studier (se Sacks et al. 1974 samt t.ex. Steensig 

2001 och Selting 2005). 

 Uppfattningarna om var en TKE kan förväntas börja och sluta bygger, menar man inom 

IL (Selting 2005; Anward 2005), på erfarenhet och inlärning och man menar dessutom att 

denna inlärning pågår fortlöpande. Det betyder i sin tur att de förklaringar man ger till att en 

TKE tenderar att se ut som den gör (syntaktiskt och prosodiskt) inte är logiskt systemiska 

utan snarare empiriskt induktiva.  



 

68 

 

Det man har kunnat visa är att en TKE i regel genomgår tre olika faser: initialfasen, 

centralfasen och slutfasen (Sacks et al 1974:722, Schegloff 1996:97, Linell 2005a:298). 

Samma fenomen har även analyserats med termer som försegment, inre segment och 

eftersegment (Lindström 2005:15; 2008:200) och därmed kopplats till grammatikens 

topologiska fältstruktur med förfält, inre sats och efterfält. I denna modell delas den inre 

satsen ytterligare in i initialfält, mittfält och slutfält (SAG del 4:6; Steensig 2001, Lindström 

2005). Såväl Steensig (2001: 212, 271) som Lindström (2005: 15; 2008: kap 6) erbjuder 

sådana tursegmenteringsmodeller som primärt bygger på analyser av färdigt producerade 

TKE:n, d.v.s. på realiserade språkstrukturer och språkenheter. Både Steensigs och Lindströms 

modeller är kopplade till i förväg (relativt) spikade gränser mellan olika segment eller 

positioner, vilket medför att den färdiga produkten, TKE:n kan placeras in i ett schema med 

fasta positioner och gränser som skiljer segmenten (och undersegmenten) från varandra.  

Karlsson (2006:27) har för sin studie av positionerande turtillägg utvecklat modellen 

vidare för sina specifika ändamål. Också hon föreslår ett topologiskt schema enligt vilket 

turen produceras och blir till, men till skillnad från Lindströms och Steensigs modeller, där 

produkten ligger i fokus, är hennes modell avsedd för att beskriva och diskutera 

tillblivelseprocessen. I linje med detta kallar Karlsson de enheter hon opererar med, liksom 

Sacks et al. (1974:722) och Linell (2005a:298), för faser i stället för positioner och segment.  

Valet att fokusera på den temporala tillblivelseprocessen åskådliggör Karlsson (figur 3 

nedan återger Karlssons modell 2006:27) dels genom pilarna i förfasen och efterfasen vilka 

visar på deras koppling både bakåt och framåt i processen, dels genom den flexibilitet i 

segmenteringen som antyds genom de streckade linjerna som omger mittfasen. 

 

 

Figur 3. Turens produktion och dess faser enligt Karlsson 2006:27 
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Avslutningsfas 
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Karlssons modell ger en möjlighet till analys av gränserna mellan de olika faserna som vaga 

och inte a priori bestämda. En sådan modell är mer ändamålsenlig för min studie av de e än 

den mer statiska segmentmodellen eftersom strängen de e ofta tycks placeras i ett slags 

gränsland mellan antingen förfas och startfas eller startfas och mittfas. I vissa fall 

förekommer strängen också någonstans vid gränserna kring efterfasen. Att en gång för alla 

placera in dem före eller efter en spikad position i ett segment eller entydig fas gör inte 

rättvisa åt den dubbla potential som strängen verkar ges och ha i turen (att peka bakåt eller 

framåt) och som åtminstone under pågående process inte är entydig utan faktiskt kan ändras 

då TKE:n växer fram. I vissa fall är det inte ens med den färdiga produkten "på hand" möjligt 

att entydigt avgöra hur ett belägg på de e i början eller slutet av en TKE kommer att fungera: 

som förfas eller startfas, som efterfas eller ny förfas. I synnerhet gäller detta belägg på de e 

som inte följs av något komplement även om den prosodiska utformningen kunde projicera 

ett sådant. 

Då jag i min analys arbetar med Karlssons TKE-fasmodell innebär det inte att jag strävar 

efter att passa in alla förekomster av de e i modellen, utan närmast att jag har modellen som 

referensram och begreppslig utgångspunkt för den analys jag gör och den diskussion jag för.  

Några terminologiska preciseringar ska dock ytterligare göras. Under det att TKE:n 

produceras bit för bit blir det efter hand möjligt för de andra deltagarna att känna igen eller 

gissa sig till vad (eller ungefär vad) resten av TKE:n ska utformas till. Inom IL använder man 

termerna projicering och projicerbarhet (se t.ex. Steensig 2001:76; jfr projection Auer 2005) 

för att beskriva det att början t.ex. av en TKE kan skapa förväntningar och uppfattningar om 

hur fortsättningen kommer att utformas. Strax innan TKE:n blir projicerbar kommer den till 

en punkt jag med Steensigs term (muntlig kommunikation oktober 2004) kallar för 

igenkänningspunkt, även om termen kanske är något missvisande då den antyder att det finns 

något (i förväg) känt som kan "kännas igen". Vad det egentligen handlar om är att det 

kommer en punkt i den pågående turen där det går att ana sig till (känna igen) att TKE:n 

kommer att utformas exempelvis till en fråga eller till en värdering. Om någon av de andra 

deltagarna fortfarande vill reagera på den föregående TKE:n måste detta ske innan den 

pågående TKE:n hunnit så långt att det i stället blivit relevant att respondera på den. I annat 

fall tolkas responsen eller uppbackningen som en reaktion på den pågående TKE:n, om den 

inte omges av någon typ av förklaring. Igenkänningspunkterna infaller alltså alltid före 

möjliga turbytesplatser och är relevanta för att samtalet ska löpa smidigt. 
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Som jag i kapitel 2 ovan har konstaterat består emellertid inte alla turer av en enda TKE, 

utan flera TKE:n kan hakas på varandra i en flerledad tur. Då består turen av en turinitial 

TKE, eventuellt en eller flera turinterna TKE:n och en turfinal TKE. Flera av beläggen på de 

e i mitt material förekommer i skarvarna mellan två TKE:n i en flerledad tur. Jag har valt att i 

analysen kalla belägg som förekommer någonstans efter inledningsfasen till den första och 

före avslutningsfasen i den sista TKE:n i en tur för turinterna förekomster, t.ex. hur 

motiverar du dig när dee ösregn. 

Termen turavslutande för att beteckna sådant språkligt material som är det sista i turen är 

emellertid mer problematisk då man anlägger ett processperspektiv. Turavslutningen är 

nämligen mer omedelbart än turinledningen beroende av de andra samtalsdeltagarnas 

agerande. Jag vill därför påpeka att då jag använder termen turavslutande så handlar det om 

enheter som i själva verket bara är potentiellt turavslutande vid den tidpunkt i samtalet då de 

yttras (se även Bockgård 2007:140–141). Då de yttras kunde nämligen något annat ha hänt, 

d.v.s. samma talare kunde ha valt att fortsätta tala. Med facit på hand har jag dock valt att tala 

om turavslutande enheter bara då de verkligen (i efterhand) visar sig vara turavslutande. Detta 

har sin grund i att jag för de här beläggens del kan visa att också samtalsdeltagarna själva 

accepterar och orienterar sig mot dem som potentiella turavslutningar och därigenom mot 

strängen de e som en markör för att turen närmar sig sitt slut. 

Yttrandepar (se ovan avsnitt 2.3.3) omfattar ett första led som utgör ett initiativdrag och 

ett andra led som utgör ett responsdrag. Rent konkret kan det exempelvis vara fråga om par 

som fråga – svar, evaluering – acceptans eller påstående – evaluering. Poängen är att 

initiativdraget skapar någon typ av förväntning om en responsreaktion från någon annan, som 

de andra samtalsdeltagarna orienterar sig mot och i de flesta fall också agerar på (se Levinson 

1983:306). I utdrag 3.1 nedan (som ingår i utdrag 1.1), med Torsten, Siv och Ulla, finns ett 

exempel på paret påstående – acceptans. Torstens påstående på raderna 1 och 2 får en respons 

av Ulla på raderna 3 och 4 i form av ett accepterande. 

 

Utdrag 3.1 Novemberkaffe: ganska vitsit 

1 T: dee ganska vitsit nog 
2 att man kan int få allt 
3 U: neej (.) men att dee (.) 
4 dee ju bra att man kan välja 
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Torsten inleder sitt yttrande med dee på rad 1 och väl att märka ingår dee även i Ullas 

accepterande respons på Torstens påstående. Detta mönster, där ett initiativdrag med strängen 

de e även möts av ett responsdrag med strängen de e, visar sig vara rätt vanligt i materialet. 

Mönstret diskuteras vidare i kapitel 7.2. 

Emellertid är samtal sällan uppbyggda bara av ovannämnda enkla yttrandepar. Noteras 

kan att yttrandeparen som enhet i samtal också har kritiserats av samtalsforskare. Exempelvis 

Linell (1998:233 not 25) menar att tanken att samtal byggs upp av yttrandepar inte motsvarar 

den dynamik som präglar autentiska samtal. I stället har turer ofta både responsdrag och 

initiativdrag (Linell 2005a:239), drag som pekar bakåt respektive framåt i samtalet. Att 

avgränsa en sekvens på ett entydigt sätt kan därför i praktiken vara omöjligt. Till detta 

kommer ytterligare det faktum att yttrandeparen inte behöver ligga nära varandra i tid. De 

kan skiljas åt av inskjutna mindre sekvenser eller större partier (jfr t.ex. Svennevig 1999; 

Ottesjö 2006).  

Ett yttrandepar kan spjälkas upp bl.a. genom det man inom samtalsanalysen kallar 

reparationer (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977). Reparationer i samtalsanalytisk mening 

innebär att en talare gör eller säger något som visar att han eller hon reagerar på någon typ av 

problem i samtalssituationen (Hakulinen 1999; Norrby 2004:136−141; Lindström 2008:44–

45). Problemet som leder till en reparation behöver inte vara ett direkt fel eller något 

allvarligt, det kan helt enkelt handla om att talaren inte hittar ett ord, att talaren vill byta 

formulering eller att en samtalsdeltagare inte uppfattat vad någon sagt. Självreparationer eller 

självinitierade reparationer handlar det om då en talare reagerar på något han eller hon själv 

sagt eller tänkt säga och annanreparation eller annaninitierad reparation handlar det om då 

en talare reagerar på vad en annan samtalsdeltagare yttrat, påbörjat eller försökt yttra 

(Schegloff, Jefferson & Sacks 1977; Steensig 2001;67–69; Norrby 2004:137; Lindström 

2008:146–175, 288 och 280). En reparation kan omfatta en hel reparationssekvens med turer 

från flera deltagare eller partier mindre än en turkonstruktionsenhet, t.ex. ett ord eller en fras 

(för en omfattande redogörelse för reparaturer i svenska samtal se Norrby 2004:137−141; 

Lindström 2008:146–175).  

Strängen de e visar sig förekomma rätt ofta i samband med reparationer. I exemplet ovan 

kan eventuellt Ullas omstart dee ju bra på rad 4, efter att hon redan yttrat dee en gång på rad 

3, ses som en självinitierad reparation. 

Yttrandepar kan vidare utvidgas med ett tredje led, ett slags kvittering av den respons 

andra ledet utgör (Norrby 2004:76; post-expansion, Schegloff 1990:59–64). Sekvenser kan 
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därför vara mycket olika till omfånget. Därutöver har talare möjligheten att syntaktiskt och 

pragmatiskt binda ihop turer och sekvenser genom att använda olika bindeord eller 

”bindefraser” (se t.ex. Lindström 2002; 2008:226–227). I traditionell grammatisk terminologi 

kunde man tala om subjunktioner och konjunktioner. Inom den interaktionella lingvistiken 

benämns dessa sammanbindande element ibland konnektorer (se t.ex. Steensig 2001:220, 

227) men även med den samlande beteckningen konjunktioner (Lindström 2008:101–106).  

Sekvenserna i ett samtal är i sin tur tätt kopplade till större och abstraktare enheter i 

samtalet, nämligen episoder, kommunikativa projekt, handlingar, aktiviteter och 

verksamheter (Linell 1998, kap 9–12; 2005a). Generellt förefaller det som strängen de e ofta 

förekommer nära gränsen mellan de här enheterna i samtal.  

Begreppet episod definieras till skillnad från de övriga enheterna delvis genom en formell 

aspekt, nämligen deltagarramen. Med deltagarram avses att olika samtalsdeltagare under en 

episod tar (eller får) vissa samtalsidentiteter eller samtalsroller (Lindström 2008:137). En lös 

definition av episod är att den ugörs av en eller flera sekvenser relaterade till varandra i fråga 

om innehåll eller topik, och gemensam deltagarram (Korolija 1998:13; Korolija & Linell 

1996:799).  

Ett närliggande begrepp till episod är vidare diskursenhet (Houtkoop & Mazeland 1985). 

En diskursenhet utmärks av att de vanliga turtagningsmönstren tillfälligt sätts ur spel. En 

(eller möjligen två) samtalsdeltagare kan exempelvis under en episod (diskursenhet) i 

samtalet tillfälligt få rollen som primärtalare, t.ex. för att genomföra en berättelse. 

Primärtalaren får ”rätten” till turen tills berättelseepisoden är avslutad. Episoder av den här 

typen följer vissa konventionaliserade mönster för hur de inleds och avslutas (Bublitz 

1988:153; Norrby 2004:kap.11).  

Diskursenheter av det ovan beskrivna slaget har som sagt en alldeles speciell deltagarram. 

De olika, tillfälliga samtalsidentiterna som tillsammans skapar deltagarramen kan vara mer 

aktiva eller passiva. En deltagare kan t.ex bidra till en pågående episod som initiativtagare för 

att sedan under följande episod ta en mer passiv, uppbackande roll.  

Gränser mellan olika episoder i samtal går att dra först efteråt då man har hela materialet 

på hand. Också då kan man bara beskriva en förändring i topik och deltagarram och 

eventuella andra skeenden på mikronivå , och genom dessa motivera benämningen 

episodgräns. Gränsen mellan två episoder behöver inte vara (och är sällan) entydig eller 

exakt. Episoder är alltså dynamiska enheter som underhandlas och växer fram genom de 

enskilda samtalsdeltagarnas handlingar och yttranden (Linell 1998:186–188). Exempel på ett 
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episodskifte visas på raderna 12–14 i utdrag 3.2 nedan. Utdraget är taget ur ett av de 

finlandssvenska samtalen Syffamöte (se kapitel 4). I samtalet deltar fyra äldre kvinnor. De 

har suttit hemma hos en av kvinnorna Monika och har ätit och druckt tillsammans. Utdraget 

nedan är precis innan kvinnorna börjar bryta upp. 

 

Utdrag 3.2: Syföreningsmöte: dags att gå 

01 Tove:  [kan int säja högt nu då de *mikro*fon 
02  e på vänta ja måst avlägsna mej lite  
03  ((skrattar; Eva o Asta faller in)) 
04 Asta:  (helt) städat= 
05 Tove:  =jåhåhå 
06 Eva:  jahaha ((lätt ansträngt)) 
07  (1.4)  
08 Eva:  ne [hon e 
09 Tove:     [å sen Eva tror ja nästan att de+e /dags\  
10  för oss 
11 Eva:  jå+å DE\ e de 
->(Monika) °.jå° 
->  (0.6) 
-> Eva:  ja undrar (.) nu tycker ja att de borde finnas 

 (---) 

 

Då utdraget inleds är det Tove som har den initiativtagande rollen i den pågående episoden. 

Asta och Eva kommer bara med uppbackningar och kortare yttranden. Noteras kan att Eva på 

rad 8 efter en paus på 1,4 sekunder förefaller ta ett nytt initiativ och återknyta till något 

tidigare omtalat, men hon avbryts av Tove som riktar sig direkt till henne med en påminnelse 

om att de ska börja gå. Eva lämnar sitt påbörjade initiativdrag (rad 8) och accepterar Toves 

uppmanande påminnelse. Hur Monikas knappt hörbara .jå ska analyseras som del av 

episoden förblir oklart men det följs av en paus där episoden samtidigt tar slut. Då Eva sedan 

inleder sin tur på rad 14 tar hon initiativ till en ny episod med nya deltagarroller och en ny 

topik. Här avslutas alltså en episod genom en kort sekvens (och ett kommunikativt projekt, se 

Linell 1998: kap 11; 2005a :274−275) där strängen de e ingår i såväl initiatvidraget som 

responsdraget. 

Kommunikativa projekt kan förekomma på olika nivåer i samtal och inbegriper flera 

samtalsdeltagare. Ett kommunikativt projekt har främst att göra med samtalets sociala och 

meningsbärande sida. Exempelvis kan ett kommunikativt projekt handla om att komma 

överens om en träff eller, som i utdraget ovan, att komma överens om att det börjar vara dags 

att bryta upp. För att projektet ska fullföljas behöver flera deltagare bidra med handlingar 

som har mening i relation till projektet (Linell 1998:kap.11).  
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I exemplet ovan föreslår och påminner Tove (rad 9) om att Eva och hon strax ska gå. 

Detta utgör den första meningsbärande handlingen i projektet. Det visar sig i samtalet att 

Tove och Eva har kommit överens om att Toves man skjutsar hem Eva från 

Syföreningsmötet. Den andra meningsbärande handlingen är att Eva accepterar förslaget och 

påminnelsen. Hon fullföljer därmed projektet, men hon kunde även komma med ett 

motförslag o.s.v. Såväl kommunikativa projekt som handlingar utgör innehållsliga delar i de 

mer övergripande (likaså innehållsliga) enheterna aktivitet och verksamhet (Linell 2005a: 

t.ex. 313; 1998 kap 11 och 12). I exempel 3.2 kunde aktiviteten beskrivas som ”börja bryta 

upp” och verksamheten eventuellt som ”informell väninneträff” eller ”syföreningsmöte”, 

vilket är vad kvinnorna själva kallar sin verksamhet.  

Då det gäller strängen de e visar det sig att den används för flera olika typer av handlingar 

men enligt vissa relativt regelbundna mönster. Också i relation till kommunikativa projekt i 

samtalen går det att skönja vissa regelbundna funktioner och positioner för strängen de e (se 

vidare kapitel 7). I exemplet ovan utformar Tove (rad 9) sin påminnelse med strängen de e. 

Episoderna, de kommunikativa projekten och de ingående yttrandena skapar och 

konstituerar tillsammans en aktivitet som pågår lokalt i samtalet. Aktiviteten utgör ungefär 

samma sak som ”det som är på gång i en situation” (Clark 1996:36; Linell 1998 kap 12). Man 

kunde också säga att aktiviteten är det som alla deltagare tillsammans håller på med genom 

(en del av) sitt samtal. Man talar om olika aktivitetstyper då man vill benämna eller beskriva 

en aktivitet i ett samtal (activity type Levinson 1979; Linell 1998 kap 12). Aktivitetstyper i 

mitt material är vid sidan av börja bryta upp i exemplet ovan, bl.a. intervjuer, evaluering av 

mat, frågesporter, redovisning av en lekskolas ekonomiska situation och berättelser om 

upplevda händelser eller sjukdomssymtom.  

Aktiviteterna i ett samtal är också dubbelt kopplade till den övergripande verksamhet som 

samtalet ingår i och samtidigt skapar. Redovisningen av den ekonomiska situationen ingår 

tillsammans med många andra aktiviteter i den övergripande verksamhet som ett styrelsemöte 

utgör. Samtidigt är deltagarnas gemensamma medvetande om denna övergripande 

verksamhet den allmänna referensram de använder för att förstå de yttranden som fälls och 

för att utforma sina egna yttranden så de kan förstås av de andra (Duranti & Goodwin 

1992:149; Linell 1998:235–238). Det här betyder att vi får en kedja av handling (d.v.s. 

yttrande) – aktivitet – verksamhet där alla tre är ömsesidigt beroende av varandra. 

Ytterligare vill jag klargöra några termer som gäller innehållet i samtal. Den 

gemensamma kunskaps- och erfarenhetsgrund som samtalsdeltagare har, eller alternativt 
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underhandlar om under samtalets gång kallas common ground (Stalnaker 1978; Clark 1996). 

Common ground omfattar allt från gemensamma minnen till gemensamma språkkunskaper, 

gemensam situationsmedvetenhet o.s.v. Den del av common ground som omfattar 

erfarenhetsbaserad kunskap om språket och språkliga praktiker ligger, som jag förstår det, 

mycket nära Linells (2005a:238) begrepp traditionsdialog som implicerar samtalets beroende 

av traditionen och mer långlivade språkliga praktiker som samtalsdeltagare ofta har delade 

kunskaper om (jfr Andersson 2005; Anward 2005). Men common ground omfattar också 

delad erfarenhet och kunskap om den omedelbart föregående, situationella kontexten till ett 

yttrande (Clark ibid.). Linell (2005a:238) talar i detta sammanhang om situationsdialog och 

avser dialogens eller, mer konkret, yttrandets beroende av den pågående mikrosituationen.  

Tanken på traditionsdialogicitet hänger ihop med språkets innehållsliga sida. Vi kan 

knappast anta att samtalsdeltagare helt och hållet saknar föreställningar om ords och 

strukturers betydelsesida (för en mer ingående diskussion kring detta se t.ex. Linell 

1998:112–115). I annat fall vore det svårt att synkronisera något alls. 

Som ovan nämnts (kap. 2.3.1) har Wide (2002:29) och Linell (2005a:252−253) infört 

begreppet funktionspotential (i linje med meningspotential som beskriver ett uttrycks 

betydelse eller mening12) för att beteckna den delade kunskapen om möjliga kommunikativa 

funktioner som ett stycke grammatisk struktur och språkmaterial kan få i situerat språkande. 

Väl att märka skiljer sig funktionspotentialen från den funktion som faller ut i själva samtalet 

(Linell 2005a:313). Potentialen är mer omfattande och vag. Den kan förstås som de 

föreställningar och erfarenheter och den kunskap som samtalsdeltagarna har redan innan det 

aktuella språkmaterialet produceras. Inom den interaktionella lingvistiken på nordisk botten 

har framför allt Wide (2002:29; u.u.) vidare utvecklat tanken på en funktionspotential hos 

grammatiska konstruktioner vidare. 

 I fråga om funktionspotentialer föreligger emellertid generellt ett metodiskt problem så 

till vida att man omöjligt kan visa på ett uttrycks funktionspotential i sin helhet, eftersom man 

inte har tillgång till samtalsdeltagarnas kunskapsvärld. Det man som iakttagare kan uttala sig 

om är hur menings- och funktionspotentialerna faller ut i realiserade meningar (betydelser) 

och funktioner, i den mån detta verkligen syns i interaktionen. Särskilt svårt är detta då det, 

som här, gäller en sträng med så vag och vid potential som de e. Att strängen dessutom för 

                                                 
12 Tanken på meningspotentialer går långt tillbaka i lingvistikens historia och ligger nära Humboldts 

begrepp energeia (se t.ex. Marková 1992:51–53). Senare har även Halliday (1976; 1978) och Hasan (1996) har 

tagit upp modellen med meningspotentialer. 
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det mesta förekommer i början av turkonstruktionsenheter och responserna som följer efter 

för det mesta relaterar till den fortsättning som följer efter strängen gör inte problemet 

mindre. Därför inbegriper analysen oundvikligen också vissa hermeneutiska aspekter.  

 

 

3.3 Grammatik och konstruktionsgrammatik i denna studie 

 

Som jag ovan nämnt är det centrala syftet med interaktionell lingivistik att relatera språkliga 

strukturer till sociala handlingar. Men för att göra detta är det naturligtvis nödvändigt att 

kunna tala om och benämna de olika språkliga strukturerna och därigenom skilja dem från 

varandra på olika grunder. Det redskap en lingvist naturligt använder för detta ändamål är 

grammatiken. I detta avsnitt ska jag ta upp några metodologiska aspekter av de två 

grammatiska inriktningarna som diskuterats ovan: traditionell grammatik och 

konstruktionsgrammatik. Jag ställer dem också i relation till den interaktionella lingvistiken 

för att belysa hur jag använder grammatiken och olika grammatiska begrepp och termer i min 

analys.  

Inledningsvis vill jag påpeka att varken traditionell grammatik eller 

konstruktionsgrammatik i sig utgör metoder utan närmast redskap. Vad detta innebär är att 

grammatik i sig inte är ett tillvägagångssätt: man kan de facto gå till väga på väldigt 

varierande sätt i en grammatisk analys. Allmänt sett är ändå grammatiska analyser till delar 

hypotetiskt-deduktiva i och med att de opererar med i förväg uppställda antaganden om 

egenskaper, enheter och kategorier i språket. I själva analysarbetet kan dock dessa kategorier 

och enheter utsättas för diskussion och prövning.  

Den traditionella grammatiken tillhandahåller fasta och sinsemellan systematiska 

kategoriindelningar baserade på strukturers form, funktion och semantik. 

Konstruktionsgrammatiken å sin sida indelar inte strukturerna i färdiga kategorier utan 

definierar dem i stället enligt olika särskiljande egenskaper. I dessa egenskapsbeskrivningar 

används dock i regel färdiga och diskreta begrepp och kategoriindelningar, ofta hämtade ur 

traditionell grammatisk terminologi (se t.ex. Fillmore 1988:38f), även om dessa principiellt 

inte är ett måste i modellen (Fillmore, Kay & O'Connor 1988, Fried & Östman 2004:22). 

Rent praktiskt kan alltså traditionella grammatiska analyser göras på olika sätt. Man kan 

exempelvis ta fasta på en kategori, t.ex. adjektivfrasen, och utreda hur denna är strukturerad 
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internt och i relation till andra delar t.ex. i en sats. Ett annat sätt kunde t.ex. vara att välja en 

position i satsen och undersöka vilka strukturer adjektivfraserna där kan ha. Gemensamt är i 

alla fall att förklaringar och beskrivningar tenderar att både börja och sluta i grammatikens 

interna logik, d.v.s. det grammatiska systemets interna koherens och logiska struktur. 

Förklaringar till, eller definitioner av, olika fenomen hålls och söks i regel inom meningen. 

Undantag utgör visserligen pronominella ord och uttryck, som förklaras och definieras genom 

eventuella relationer till textuella fenomen som ligger i talsituationen, före den granskade 

meningen, eller relationer till fenomen i världen utanför själva texten13 (SAG del 2 1999:§ 2). 

Det här betyder exempelvis att om det i en mening inte ingår all information som behövs för 

att meningen i sig ska fungera som en fullständig informationshelhet (med undantag för 

pronominella uttryck), så konceptualiseras den som avvikande från något slags 

”normalmening” och det som t.ex. inte ingår beskrivs då som ”utelämnat”.   

Sammantaget innebär de relativt fasta och färdiga kategoriindelningarna i kombination 

med valet av meningen som största enhet att den traditionella grammatiken inte som sådan 

kan bidra till så mycket nytt i beskrivningen av, förklaringen till och diskussionen kring en 

struktur som de e i samtal. I och med att kategorierna är valda och definierade med ett helt 

annat mål och för ett annat syfte än att förklara samtalsfenomen, nämligen att synliggöra ett 

logiskt sammanhållet system bortom och utanför själva språkandet, så komplicerar de, 

snarare än klargör, en sådan analys.  

För att emellertid över huvud kunna tala om strukturella fenomen behöver jag naturligtvis 

benämna dem, och då är de insikter och den begreppsapparat grammatiken erbjuder trots allt 

både värdefulla och vedertagna. Jag vill dock problematisera mitt eget bruk av den 

traditionella grammatikens begreppsapparat, och fästa uppmärksamhet vid att den medför 

både problem och förenklingar, som inte gör samtalsspråkets komplexitet och oavslutade 

natur rättvisa. I den här undersökningen gäller det exempelvis frågan om pronomendelen de 

och dess egenskap att referera eller icke referera. 

I en konstruktionsgrammatisk beskrivning eller förklaring behöver man inte i förväg 

fastställa vad den enhet eller struktur man valt att titta på är för något. Detta är en väsentlig 

aspekt som gör konstruktionsgrammatiken väl lämpad för analys av de e. Men precis som den 

traditionella grammatiken utgör inte heller konstruktionsgrammatiken någon metod i sig, utan 

                                                 
13 Jag vill påpeka att denna typ av extragrammatiska och extralingvistiska förklaringar allt oftare numera tas in i 

grammatiska analyser (se t.ex. Lyngfeldt 2003, 2007; Silén 2008) och att det på denna punkt ständigt sker en 

utveckling. 
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jag kan gå till väga på olika sätt i min analys. Målet ska dock vara en beskrivning (eller 

förklaring) i form av en konstruktion, som tar upp de relevanta systematiska dragen 

gemensamma för förekomster av de e. Enligt konstruktionsgrammatikens sätt att se det bör 

man utifrån denna modell kunna producera alla de belägg (och andra liknande) på de e som 

man iakttagit och beaktat i analysen. Konstruktionsgrammatiken är nämligen generativ så till 

vida att konstruktionsgrammatiska beskrivningar eller förklaringar på något plan anses 

motsvara den kunskap som gör att språkare producerar (och förstår) just de undersökta och 

analyserade strukturerna och inte andra. Vidare utgör denna kunskap, enligt 

konstruktionsgrammatikens sätt att se på den, en del i ett redundant system, där det råder ett 

ett-till-ett-förhållande mellan form och betydelse. Varje konstruktion står för en, och bara en 

form-funktionskonstellation (Fried & Östman 2004:24; Goldberg 1995:4,6; Croft 2001:362, 

se dock Leino & Östman 2005 om variation inom en konstruktion). 

I min analys betyder det här helt praktiskt att om man antar att det finns en konstruktion 

som utmynnar i det och en annan som utmynnar i är, så ankommer det på mig att visa och 

motivera att det finns något ytterligare i konstellationen de e som gör att den är en 

konstruktion i sig. Om de e inte visar sig ha egenskaper som går utöver summan av det + är 

är det tveksamt om den enligt konstruktionsgrammatiska mått faller tillbaka på en egen 

konstruktion (Fillmore 1989:22). Det faktum att formen utgör ett konventionaliserat mönster 

som är särskilt frekvent i talad svenska anses dock av somliga konstruktionsgrammatiker vara 

argument nog för status som konstruktion  (Goldberg 2006: 5). Till denna frågeställning 

återkommer jag flera gånger i samband med de empiriska analyserna.  

De egenskaper och drag man hänvisar till i avgränsningen (definitionen) av en 

konstruktionsgrammatisk konstruktion är betydligt fler och friare valbara (Fried & Östman 

2004; se avsnitt 2.2.3) än de drag och egenskaper man hänvisar till i traditionella 

grammatiska förklaringar eller beskrivningar (formdrag och syntaktiska funktionsdrag) . I 

utgångspunkten fanns det inom konstruktionsgrammatiken egentligen inga principiellt eller i 

förväg fastslagna egenskaper som definierar en konstruktion, men eftersom formen är en fast 

egenskap är det naturligt att formegenskaper ingår i definitionen (Fillmore 1989). Vad 

därutöver ska ingå ska i princip kunna variera från konstruktion till konstruktion.  

Ser man på olika konstruktionsgrammatiska studier som gjorts kan man se att urvalet 

egenskaper som används för att ringa in en konstruktion kan väljas på många olika sätt 

beroende av den infallsvinkel studien har. Det finns dock en viss tendens till att olika 

inriktningar av konstruktionsgrammatiken fastnar för vissa egenskaper hos och aspekter av 
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konstruktioner, i stället för att olika konstruktioner kan identifieras av olika definierande 

egenskaper (jfr t.ex. Goldberg 1995; Fried & Östman 2004; Croft 2005; Martola 2007). 

Exempelvis är de uppsättningar av särdrag som ingår i Fried & Östmans (2004) 

beskrivningsapparat relativt fasta. De har dessutom formaliserats i begrepp som sinsemellan 

bildar diskreta kategorier, ofta dessutom tagna direkt ur andra, tidigare grammatiska 

beskrivningsmodeller. Exempelvis verbvalens, frasstruktur och syntaktiska funktioner 

beskrivs genomgående med den traditionella grammatikens begrepp. Möjligheten att ta fasta 

på andra aspekter och att beskriva egenskaperna i andra begrepp står emellertid öppen inom 

ramen för ett och samma analysinstrument: konstruktionsbegreppet så som det ursprungligen 

definieras av Fillmore (1988:36), som ett syntaktiskt mönster med en konventionaliserad 

funktion och betydelse.  

Kvar står emellertid problemet att interaktionell lingvistik har som mål att beskriva 

språket som social handling i tid och rum, medan konstruktionsgrammatiken har som mål att 

beskriva en generativ kunskapsmodell utan tids-rumsliga dimensioner. I min analys har jag 

valt att utgå från ett interaktionellt perspektiv på det fenomen jag undersöker, och sedan 

utgående från den interaktionella analysen diskutera mig fram till en möjlig formaliserad 

beskrivning av iakttagna, situationsöverskridande form-, funktions- och betydelsemönster 

kring det studerade fenomenet, de e. Det betyder att jag också i min 

konstruktionsgrammatiska beskrivning vilar på det empiri-begrepp man ser som 

grundläggande inom interaktionell lingvistik, nämligen att jag bara kan beskriva sådant som 

jag ser i materialet, inte hur samtalsdeltagarnas kunskapsmodell ser ut.  

Jag har valt att sammanfatta min interaktionella analys i en konstruktionsgrammatisk 

beskrivningsmodell. De formaliserade modellerna tjänar syftet att hjälpa och tvinga mig att 

på ett entydigt och systematiskt sätt redovisa för hur jag förstår det jag iakttar i materialet. 

Det betyder att lådrepresentationerna lika mycket tjänar forskarens tankeskärpa som läsarens 

möjlighet att ta ställning till resultaten. Representationerna ska helt enkelt sammanfatta och 

tydliggöra de slutsatser jag i analysen kommer fram till och redogör för. 

Huruvida en konstruktion verkligen utgör en förklaring till att formen ser ut som den gör, 

ställer jag mig tveksam till, men det hänger i sin tur ihop med vad man lägger i begreppet 

förklaring. Om man tänker sig att en förklaring innebär en uppsättning syntaktiska regler för 

meningsinterna fenomen (se t.ex. Platzack 1998:63), så är också konstruktionen en 

förklaring. Om man däremot, som jag, uppfattar att förklaringar till språkliga fenomen i första 

hand ska relatera till människans behov att med språkets hjälp utföra meningsbärande 
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handlingar (se Linell 2005a: 314–315), så utgör inte konstruktionen en förklaring utan en 

abstrakt beskrivning (för en mer utförlig diskussion kring förklaringar inom lingvistiken se 

Baker & Hacker 1984). För min del vill jag alltså presentera och argumentera för 

konstruktionen som en rimlig generalisering av de återkommande mönster jag kan iaktta i 

mitt material. Den är således i denna studie inte att betrakta som vare sig generativ eller 

normativ utan uteslutande som deskriptiv. 

 

 

3.4 Behandling av materialet 

 

Det material jag använt för min undersökning består av inspelade, icke-arrangerade samtal 

(se kapitel 4). Jag har fått tillgång till materialet via olika forskningsprojekt i Finland och 

Sverige. I samband med en noggrannare beskrivning av materialet (kapitel 4) presenterar jag 

också de olika projekten.  

Gemensamt för samtliga inspelningar är att de ursprungligen både har samlats in och 

transkriberats i samband med samtalsanalytiska undersökningar (se ovan avsnitt 3.1). Det 

innebär att jag har kunnat utgå från de befintliga transkriptionerna ,utan att behöva göra några 

grundläggande och genomgripande revisioner eller bearbetningar. Jag har dock kontrollerat 

och finjusterat samtliga transkriptioner i samband med upprepade genomlyssningar av 

samtalen i sin helhet, och då särskilt sådana kortare utdrag som är intressanta för mina syften 

– d.v.s. sekvenser där strängen de e ingår. 

I enlighet med den samtalsanalytiska metoden är det ljud- och videoinspelningarna som 

utgör mitt primära material. I de kvalitativa analyserna har jag arbetat direkt med 

inspelningarna under själva analysen och då har transkriptionerna närmast utgjort en fas i 

själva analysarbetet. De kvantitativa iakttagelserna bygger å sin sida vidare på de 

transkriptioner jag har justerat under det kvalitativa analysarbetet. En följd av inspelningarnas 

primära status är att jag i den kvalitativa analysen i vissa fall tar upp drag som inte finns 

markerade i transkriptionen. Att dragen där inte markerats har sin förklaring i att jag 

eftersträvat en balans mellan informationsmängd och läsbarhet i transkriptionerna. Allt för 

många markeringar av exempelvis prosodiska drag gör transkriptionerna svåra att överblicka 

och få grepp om. 
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De justeringar jag har gjort i samband med analysen av specifika belägg på yttranden med 

de e, gäller vad som sägs, hur fraser, ord och ordformer uttalas, längden på pauser, vem som 

säger vad och var överlappningar börjar och slutar. Eftersom de prosodiska dragen förefaller 

vara av stor betydelse för samtalsdeltagarna och deras sätt att behandla yttranden med de e 

har jag också lagt vikt vid att kontrollera och justera markeringarna av prosodin i de utdrag 

jag tar upp i min analys. I slutet av avhandlingen ges en transkriptionsnyckel med 

förklaringar till alla de tecken och markeringar jag använt mig av i transkriptionen. Här 

kommenterar jag bara vissa principiellt viktiga markeringar och notationsval som jag gjort 

genom och under mitt analysarbete. Till stora delar bygger jag mina reviderade 

transkriptioner på de transkriptionsprinciper och -tecken som använts inom projektet 

Samtalsspråkets grammatik (se Anward & Nordberg 2005: bakpärmens insida). I fråga om de 

prosodiska dragen har jag däremot undvikit notationer som för tankarna till det skrivna 

språkets notationsapparat, så som "," för fortsättningston och "?" för stigande ton. Orsaken till 

att jag har valt en annan notation än det skrivna språkets är att jag inte kring de e kan hitta 

entydiga fonetiska mönster som hänger ihop med de aktuella tecknen. Jag har i stället valt att 

utgå från de fonetiska mönster jag genom analys fått fram och att använda tecken som inte är 

etablerade i det skrivna språket. 

 

3.4.1 Elektroniska hjälpmedel 

 

I det praktiska analysarbetet har jag haft hjälp av olika datorprogram. För bearbetningen av 

transkriptionerna har jag använt transkriptionsprogrammet Clan, utarbetat specifikt för 

samtalsanalytisk transkription och analys (se http://childes.psy.cmu.edu/clan/). I detta 

program kan man länka ljudfil och transkription till varandra, så att man via det ena mediet 

kan hitta fram i det andra. I Clan kan man också parallellt arbeta med en grafisk 

representation av ljudkurvan för inspelningen och transkriptionen, vilket gör exempelvis 

mätning av ljudsekvensers och pausers längd enkel att göra exakt.  

Från Clan kan man exportera ljudsekvenser för noggrannare fonetiska analyser i 

programmet Praat (se http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). I mitt arbete har jag använt Praat 

för fonetiska och prosodiska analyser av olika förekomster av de e. De kurvor över 

grundtonsfrekvens och intensitet (volym) jag presenterar är framtagna i Praat. För vissa 

belägg har jag även analyserat vokalkvantitet och -kvalitet på de e i Praat. I programmet går 
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det nämligen att avskilja enskilda språkljud och analysera dem med hänsyn till flera olika 

fonetiska drag.  

De statistiska beräkningarna och excerperingarna har jag gjort i ett konkordansprogram, 

MonoConc. Härvid har jag haft hjälp av Helena Palmén, som manuellt gått igenom materialet 

och kodat alla förekomster av de e i de bearbetade transkriptionerna, så att jag sedan har 

kunnat göra excerperingar och konkordanser och hantera dem vidare elektroniskt för olika 

statistiska beräkningar.   

 

3.4.2 Grafisk representation av de e 

 

Det skrivna språkets sträng det är uppvisar inte särskilt stora likheter med den ljudsträng jag 

har iakttagit i mitt samtalsmaterial. Ljudsträngen varierar dessutom i materialet till sin 

utformning från förekomst till förekomst, bl.a. beroende på vad som kommer före och vad 

som följer efter. I de transkriptioner jag ursprungligen har fått till mitt förfogande återspeglas 

denna variation ofta, men inte alltid, i olika sätt att beteckna ljudsträngen. Varianterna de e, 

de:, de:e, de+e, dee, de används alla för ett flertal förekomster medan formen de ä används 

för enstaka förekomster i det sverigesvenska materialet.  

Emellertid har de fonetiska analyserna visat att ljudsträngarna bakom de ofta använda 

transkriptionsformerna inte systematiskt är kopplade till specifika former. Jag har därför gått 

igenom alla förekomster fonetiskt. Genom fonetiska analyser har jag kunnat urskilja tydligt 

tvåstaviga uttalsformer som jag betecknar med de+e, långa vokalljud som jag betecknar med 

dee och korta vokalljud med de. De andra formerna (t.ex. de, de e och de:) som förekom i de 

ursprungliga transkriptionerna har jag valt att inte använda. I enstaka fall där det förekommer 

märkbara gränsmarkeringar mellan de och e, i form av en mikropaus, en tydlig ändring i 

tonhöjd eller ett glottalt stopp har jag markerat detta i transkriptionen.  

Jag har vidare använt tecknen  / (snett streck uppåt för glidning uppåt i 

grundtonsfrekvens), ↑ (pil uppåt för steg uppåt i grundtonsfrekvens), \ (snett streck nedåt för 

glidning nedåt i grundtonsfrekvens) och ↓ (pil nedåt för steg nedåt i grundtonsfrekvens). 

Högre intensitet (volym) har jag markerat med versaler. I det dialektala materialet från 

Finland uttalas klusilen d i vissa ord som ett glottalt stopp. Jag har i transkriptionen använt 

tecknet ¿ för detta ljud (eller frånvaro av ljud). 

Trots att jag i transkriptionerna betecknar ljudsträngen som en enhet har jag emellertid i 

den löpande texten, utanför analyserna av enskilda förekomster, använt formen de e. Den här 
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notationen använder jag då jag omtalar strängen som abstrakt fenomen i allmänna ordalag, 

och alltså inte gör skillnad mellan olika uttalsformer eller talar om en specifik förekomst av 

strängen. Markeringen de e ska således ses som en abstrakt representation, inte som en 

återgivning av något enskilt belägg. 
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4 Material 

 

Det material som ligger till grund för den här undersökningen består av ljudinspelade och 

videoinspelade, transkriberade samtal med svenskspråkiga samtalsdeltagare. Materialet 

omfattar totalt sju finlandssvenska samtal och sex sverigesvenska samtal.  

Då föreliggande undersökning inleddes fanns ett omfattande samtalsmaterial tillgängligt 

genom andra och tidigare samtalsanalytiska forskningsprojekt, både finlandssvenskt material 

och sverigesvenskt. Det slutliga urvalet av material för studien baserar sig på en omfattande 

genomlyssning och genomgång av olika tillgängliga samtalskorpusar från Finland och 

Sverige.  

De finlandssvenska samtal jag har valt ut kommer från två olika korpusar. Den ena är 

Svenska samtal i Helsingfors (SAM) (se Londen 1993, Green-Vänttinen 2001:21f). Den 

omfattar nästan åtta timmar samtal inspelade i huvudstadsregionen under åren 1989–1993. 

Den andra korpusen omfattar drygt tio timmar samtal inspelade på olika håll i svenskfinland 

inom projektet Finlandssvenska samtalsstrategier (SVESTRA) (se projektbeskrivning av 

Saari & Londen 2001) under åren 1999–2001. 

Samtalen från Sverige är valda ur två olika korpusar. Den ena är kärnkorpusen som 

användes inom projektet Samtalsspråkets grammatik (SAMGRAM), som pågick åren 2000–

2004. Korpusen omfattar totalt 11 timmar audio- och videoinspelat material 

(http://www.liu.se/isk/research/gris/index.html 30.3.2007). Samtalen i kärnkorpusen är 

övervägande centralsvenska och har spelats in efter 1990, de flesta efter 2000. Den andra 

sverigesvenska korpusen består av mötessamtal inspelade för projektet Finska, svenska eller 

engelska? Intern kommunikation i nyligen fusionerade finsk-svenska företag ( se 

http://www.abo.fi/instut/fisve-svefi/svenska/kangasharju-charles.html 30.3.2007). 

Mina kriterier vid urvalet av det slutgiltiga forskningsmaterialet har varit följande:  

a) Alla samtalsdeltagare ska ha svenska som modersmål.  

b) Samtalen ska representera olika samtalstyper (kamratsamtal, mediesamtal, 

mötessamtal o.s.v.). 

c) Det ska finnas liknande samtalstyper tillgängliga både från Finland och från 

Sverige. 

d) Inspelningarna ska vara av tillräckligt god kvalitet. 

e) I materialet ska ingå samtalsdeltagare från olika åldersgrupper och av olika kön.  
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Utgående från de nämnda korpusarna och ovanstående kriterier har jag sammanställt två olika 

delmaterial:  

I) ett finlandssvenskt forskningsmaterial som omfattar sju olika samtal, totalt sju 

timmar och tjugofyra minuter och  

II) ett sverigesvenskt material som omfattar sex olika samtal, totalt tre timmar och sju 

minuter. 

Samtliga samtal var transkriberade då jag fick tillgång till dem. De har spelats in på ljudband 

och dessutom har alla de sverigesvenska samtalen och ett finlandssvenskt samtal 

(Novemberkaffe, det nyaste samtalet i materialet) också spelats in på video. Jag har haft 

tillgång till videoinspelningar av tre av de sverigesvenska samtalen. I mitt arbete har 

transkriptionerna utgjort hjälpmedel vid excerpering och identifiering av fenomenen, men det 

är ljudbanden och videofilmerna som har utgjort det primära analysmaterialet. 

Transkriptionerna är i enlighet med god forskningssed anonymiserade så att t.ex. personnamn 

och ortnamn har bytts ut. 

Alla samtal är autentiska i den bemärkelsen att de hade ägt rum även om de inte hade 

spelats in i forskningssyfte. Det betyder att samtalsdeltagarna har egna syften som styr deras 

deltagande i samtalet och att konsekvenserna av hur de agerar i samtalet är relevanta för dem 

själva i relation till dessa syften.  

De tretton inspelningarna är av varierande längd. De kortaste är 15 minuter och den 

längsta 94 minuter (se Uppställningarna 3 och 4 nedan). Ingen av inspelningarna omfattar ett 

helt samtal, från början till slut, utan samtalen har alla inletts innan inspelningen börjar och 

fortsätter i någon form efter att inspelningen tar slut. Räknat i antal ord omfattar den 

finlandssvenska korpusen totalt omkring 80 800 urskiljbara ord och den sverigesvenska 

omkring 37 000. 

För alla utom två samtal – ett finlandssvenskt radioprogram och ett sverigesvenskt tv-

program – gäller dessutom att de utgör en länk i en lång rad av föregående och efterföljande 

samtal av privat eller professionell karaktär med samma eller delvis samma 

deltagarkonstellation. I de två mediesamtalen är programledarna de samma från program till 

program. Studiogäster och andra utomstående personer som intervjuas eller deltar i 

programmen känner inte nödvändigtvis de andra deltagarna från tidigare.  

Deltagarna i de icke-medierade samtalen känner varandra sedan tidigare, vilket innebär 

att de har en (omfattande) gemensam common ground (Clark 1996), som de i samtalen ofta 

anspelar på och uppenbarligen bygger vidare på. I de medierade samtalen har gästerna och de 
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intervjuade visserligen också genom sin kulturbakgrund och sin kunskap om det diskuterade 

temat och om programmet de deltar i en viss gemensam kunskapsbas med de intervjuande 

redaktörerna. Den är dock av en mer allmän karaktär och omfattar inte delade personliga 

erfarenheter med de andra samtalsdeltagarna. 

I uppställning 3 har jag sammanfattat uppgifter om de sju finlandssvenska samtalen 

undersökningen bygger på (en utförlig materialförteckningen ges även i slutet av 

avhandlingen). Därefter ger jag för jämförelsens skull en liknande översikt över det 

sverigesvenska materialet i uppställning 4. I uppställningarna ingår uppgifter om 

deltagarantal, ålder på deltagarna, inspelningstidpunkt och typ av samtal samt ungefärligt 

antal urskiljbara ord. En närmare presentation av de finlandssvenska samtalen ges i avsnitt 

4.1, medan de sverigesvenska samtalen beskrivs mer översiktligt i avsnitt 4.2. 

 

Uppställning 3. De finlandssvenska samtalsinspelningarna 

Samtal, 
inspelningsår  

längd 
Σ 7:24 

deltagare: antal och 
ålder 

typ av samtal antal 
ord Σ 
80 800 

Bastuveranda 1999 66 min. 4 pojkar, 2 flickor, 
18–24 år, oklart antal 
inaktiva deltagare 

informellt 
kompissamtal  

12800 

Tjejkväll 2001 45 6 flickor 20–23 år informellt 
kompissamtal 

8500 

Syföreningsmöte 
1990 

90 4 kvinnor, 
pensionärer  

informellt 
middagssamtal 
mellan väninnor 

18700 

Novemberkaffe 2003 49 2 kvinnor, 1 man, 
omkring 60 år 

informellt samtal 
mellan värdpar och 
kvinnl. gäst/kund 

11800 

Kaffepaus 2001 20 3 kvinnor 35–50 år, 1 
man 

informellt samtal 
på arbetsplats  

3300 

Tryckkokaren 2001 60 
(exkl. 
musik) 

4 kvinnliga och 1 
manlig 
programledare kring 
20 år och dessutom 
män och kvinnor som 
intervjuas i 
programmet 

medierat samtal för 
ungdomsradiokanal 
med samtal, 
intervjuer och 
reportage 

8350 

Lekskolemöte 1990 94 4 kvinnor och 1 man, 
30–40 år  

Privat lekskolas 
styrelsemöte med 
föräldrar och 
föreståndaren 

17350 
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Samtal, 
inspelningsår  

längd 
Σ 3:07 

deltagare: antal och ålder typ av samtal antal 
ord Σ 
37 500 

Bränt barn 15 min 3 kvinnor under 30 år kompissamtal 3500 

Lucia 2000 15 min 3 kvinnor kring 30 år kompissamtal 3150 

Gardin 1998 35 min 2 kvinnliga och en manlig 
pensionär + 1 kvinna, ca 40 

hemvårdssamtal 4200 

Kafferep 1990-
talet 

32 min 4 kvinnor, pensionärer informellt 
väninnesamtal 

7400 

Tryck till 1997 30 min 3 män och 1 kvinna, alla 
under 40 år: en manlig 
programvärd, en manlig 
stamgäst och två tillfälliga 
studiogäster 

mediasamtal, tv-
sänt 
studioprogram 
med bedömning 
av musik 

6100 

Avdelningsmöte 
2000 

60 min 13 personer (5 kvinnor + 1 
man deltar aktivt) 25 – 50 

informellt 
arbetsmöte på 
bank 

13100 

Uppställning 4. De sverigesvenska samtalsinspelningarna. 

 

 

4.1 De finlandssvenska samtalen 

 

Totalt deltar 44 personer i de finlandssvenska samtalen. Bland dessa ingår också de personer 

som intervjuas i Tryckkokaren, ett direktsänt radioprogram inspelat på torget i en mindre 

finländsk stad. Den största åldersspridningen finns i samtalet Kaffepaus där tre kvinnliga 

kolleger samtalar i kafferummet på sin arbetsplats. Den yngsta är drygt 30 medan den äldsta 

är nästan 50 år. I fyra av samtalen deltar både kvinnor och män, i tre bara kvinnor14. Samtal 

mellan män saknas. Att samtalsmaterialet är i obalans på denna punkt kan jag bara konstatera. 

Det tycks dock vara en generell tendens för tillgängliga autentiska samtalsinspelningar på 

svenska att de är kvinnodominerade (se Nordenstam 1994:3f).  

I det följande beskrivs de finlandssvenska inspelningarna mer ingående. För varje samtal 

tar jag upp följande aspekter:  

– projekt inom vilket samtalet spelats in 

− vem som transkriberat inspelningen 

                                                 
14 Mannen i samtalet Kaffepaus kommer in i samtalet under två minuter för att fråga hur 

kaffearrangemangen på arbetsplatsen fungerar. 
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– plats och tidpunkt för inspelningen  

– inspelningsapparaturens placering och deltagarnas relation till den  

– deltagare i samtalet  

– samtalsgenre och eventuella pågående aktiviteter. 

 

Bastuveranda 

Samtalet Bastuveranda är inspelat inom projektet SVESTRA 1999.  Det har 

grovtranskriberats av Anna Biström och Mona Forsskåhl. Samtalet försiggår utomhus, på en 

bastuveranda i den nyländska skärgården. Det är en av samtalsdeltagarna, Nalle, som har 

hand om bandspelaren. Bandspelaren har stått framme på verandabordet en längre tid då 

inspelningen inleds. Den väcker uppenbarligen ingen uppmärksamhet. Samtalsdeltagarna 

kommer från södra Finland, de flesta från Helsingforsregionen. Antalet deltagare, liksom 

mängden bidrag från de olika deltagarna, varierar från episod till episod under inspelningens 

gång.  

Inspelningen Bastuveranda är informell till sin karaktär: de ämnen som omtalas och det 

språkbruk som används skapar en opretentiös och vänskaplig stämning. Deltagarna har inget 

klart mål med sitt samtal, utan samtalar tydligen för att ha roligt.  

 

Tjejkväll 

Det andra kamratsamtalet mellan unga vuxna, Tjejkväll, är inspelat 2001 och ingår liksom 

Bastuveranda i det material som samlades in inom SVESTRA. För grovtranskriptionen står 

Åsa Mitts (numera Mickwitz). Tjejkväll är en inspelning av ett samtal mellan sex väninnor, 

ursprungligen från Österbotten. Inspelningen är gjord på ljudband hemma hos en av 

deltagarna, Annina. Till skillnad från deltagarna i Bastusamtal är flickorna i Tjejkväll till en 

början mycket medvetna om bandspelaren. Efter en stund börjar dock samtalet löpa friare.  

Förutom de tio första minuterna är samtalet mycket informellt. Till en början har samtalet 

snarast karaktären av ett förhör eller en intervju. Samtalet förs på dialekt och där förekommer 

både engelska ord och slangartat språk. Under samtalets gång dricker och äter flickorna 

tillsammans.  
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Syföreningsmöte 

Syföreningsmötet spelades in inom projektet SAM år 1990 (se Londen 1993) och har 

transkriberats av Ylva Forsblom-Nyberg. Inspelningen är gjord i Helsingfors under en 

informell träff mellan fyra äldre kvinnor, som själva kallar tillställningen för ett 

syföreningsmöte. Bandspelaren hanteras av en av deltagarna. De kommenterar den kort en 

gång, men i övrigt tyder inget på att bandspelaren inverkar på samtalet. De fyra kvinnorna är 

Helsingforsbor och väninnor sedan en lång tid tillbaka, och den inspelade träffen är en i raden 

av flera liknande. Under samtalets gång sitter kvinnorna bl.a. och äter och dricker. Samtalet 

är genomgående informellt. 

 

Novemberkaffe 

Samtalet Novemberkaffe spelades in i huvudstadsregionen på hösten 2003 och ingår i den 

korpus som sammanställts inom projektet Samtalsspråkets grammatik. I samtalet deltar tre 

personer, ett äkta par och deras gäst och kund. De sitter runt ett matsalsbord och dricker 

kaffe. Samtalet finns inspelat både på video och på ljudband. Inspelningen gjordes av två 

utomstående personer (Jonna Ahti och Helena Palmén) som var närvarande under de allra 

första minuterna av inspelningen. För transkriptionen står Jonna Ahti. 

I rummet finns två kameror. Den ena är placerad bakom ryggen på värdinnan och så att 

värden och gästen sitter vända med ansiktet mot kameran. Den andra står vid sidan av 

kaffebordet så att ingen av deltagarna är vänd mot den. Deltagarna kommenterar varken 

kamerorna eller ljudinspelningsapparaturen som finns mitt på kaffebordet.  

Alla tre deltagare har vuxit upp och bott i södra Finland hela sitt liv. Värden, Torsten, och 

gästen, Ulla, känner till varandra sedan barndomen, medan värdinnan, Siv, inte känner Ulla 

sedan tidigare. Ulla har tidigare i flera omgångar haft olika möbler för restaurering hos 

Torsten. Hon är alltså också hans kund. Samtalet ger ett informellt intryck även om man får 

ett intryck av att Ulla emellanåt verkar styra ordet och topikväxlingen.  

 

Kaffepaus 

Samtalet Kaffepaus är liksom Tjejkväll inspelat i Österbotten 2001, som en del av projektet 

SVESTRA. Inspelningen har transkriberats av Åsa Mitts (Mickwitz).  I samtalet deltar tre 

kvinnliga kolleger, som samlas i arbetsplatsens kafferum under arbetsdagen. Alla tre har 

österbottnisk bakgrund. De brukar samlas till gemensamt kaffe minst en gång per dag och 
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kaffepausen är något av en institution på arbetsplatsen. Under inspelningens gång kommer en 

manlig person in av och an och ställer en fråga om kaffemuggar.  

Bandspelaren ligger mitt på kaffebordet. Den har redan varit på en stund innan man kan 

urskilja vad kvinnorna säger. Samtalsdeltagarna kommenterar inspelningssituationen i början, 

men övergår snabbt till att tala om annat.  

Deltagarna i samtalet Kaffepaus har inte själva valt sina samtalspartner. De delar 

arbetsplats och kafferum p.g.a. att de är kolleger. Detta gör att samtalet inte kan anses lika 

informellt som de kamratsamtal jag beskrivit ovan. Denna formalitetsaspekt är eventuellt 

också relevant för deltagarnas val att tala en standardiserad svenska genom hela samtalet, 

trots att de alla talar dialekt som modersmål och, enligt egen utsago, utanför arbetsplatsen 

ibland talar dialekt med varandra och andra kolleger. 

 

Tryckkokaren 

Tryckkokaren är ett direktsänt radioprogram på den finlandssvenska ungdomskanalen X3M. 

Programmet sändes regelbundet och med samma programledare vid tiden för inspelningen. 

Inspelningen ingår i projektet SVESTRA:s korpus och omfattar en direktsändning från det 

centrala torget i en småstad i södra Finland en sommardag år 2001. För transkriptionen står 

Anna Biström. 

 I samtalet deltar fem unga programledare, kring 20 år gamla, som alla känner varandra 

genom sitt arbete. De kommer från olika orter i södra Finland och bor och arbetar i 

Helsingfors. Den manliga programledaren, Marcus, är den som oftast har och leder ordet. De 

tre kvinnorna Anki, Bina och Malin deltar i varierande grad och i olika partier av samtalet. I 

inspelningen deltar också nio lokala invånare, fem män och fyra kvinnor, som intervjuas eller 

deltar i små frågetävlingar. Alla som deltar är medvetna om att det är en inspelningssituation 

och samtalet går ut i etern. Mellan intervjuerna och frågelekarna förekommer korta sekvenser 

där programledarna samtalar sinsemellan.  

Efter en inledande presentationssekvens fortsätter samtalet till synes mycket informellt 

med överlappningar och vardagligt språkbruk och slangartade inslag. Trots den informella 

samtalsstilen och jargongen följer dock redaktörerna hela tiden en fastställd agenda, vilket 

medför en viss grad av formalitet. Intervjuerna med utomstående personer följer en annan 

formalitetsgrad än samtalen mellan programledarna. Eftersom de är intervjuer (och för att de 

ska bli intervjuer) måste de följa en viss form där någon frågar och andra svarar. 
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Tryckkokaren har således drag både av informellt kamratsamtal och formellt, institutionellt 

samtal.  

 

Lekskolemöte 

Lekskolemötet är inspelat och transkriberat i Helsingfors som en del av projektet SAM år 

1990. Ylva Forsblom-Nyberg står för transkriptionen. Inspelningen har gjorts av deltagarna 

själva och bandspelaren ligger mitt på bordet kring vilket deltagarna sitter. Inget i samtalet 

tyder på att bandspelaren inverkar på samtalets utformning, även om deltagarna torde vara 

medvetna om dess närvaro.  

Samtalet försiggår på en privat lekskola och det är lekskolans styrelsemöte som spelas in. 

Styrelsen består av föräldrar till barnen och av daghemsföreståndaren. De förefaller känna 

varandra rätt väl, vilket kommer fram i deras informella sätt att pendla mellan ärenden på 

agendan och mer privata synpunkter, berättelser och erfarenheter. En av föräldrarna, Lisa, är 

ordförande och Niklas, den enda mannen närvarande, är mötessekreterare.  

Innan mötesförhandlingarna inleds dricker deltagarna te och samtalar under mycket 

informella former. Därefter förklarar Lisa formellt mötet öppnat varvid samtalet blir formellt 

och agendastyrt för en stund. Då mötet fortsätter blir emellertid de formella och agendastyrda 

dragen mindre tydliga. Under mötet ska deltagarna fatta olika beslut bl.a. i ekonomiska frågor 

och om antagning av nya barn. Dessa ärenden föranleder en hel del diskussion under relativt 

fria former. Ordförande ser emellertid hela tiden till att mötet håller sig till agendan. I den 

bemärkelsen är samtalet strikt formellt.  

 

 

4.2 De sverigesvenska samtalen 

 

De sverigesvenska inspelningarna utgör utdrag ur fem olika samtal. Samtalen är valda så att 

de till deltagarsammansättning, aktivitetstyp och genre i så hög grad som möjligt motsvarar 

de finlandssvenska samtalen. Det betyder att det också i det sverigesvenska materialet ingår 

kamratsamtal, ett väninnesamtal mellan äldre kvinnor, ett arbetsrelaterat samtal, ett 

mediesamtal och ett mötessamtal. Inalles omfattar inspelningarna drygt tre timmar. Antalet 

urskiljbara ord är sammanlagt omkring 37 500. Jag upprepar här uppställning 4 över de 

sverigesvenska samtalsinspelningarna som presenteras ovan. Jag presenterar därefter de 
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sverigesvenska samtalen kortare än de finlandssvenska, i och med att de snarast utgör 

jämförelsematerial i min studie. 

 

 

Samtal, 
inspelningsår  

längd 
Σ 3:07 

deltagare: antal och ålder typ av samtal antal 
ord Σ 
37 500 

Bränt barn 15 min 3 kvinnor under 30 år kompissamtal 3500 

Lucia 2000 15 min 3 kvinnor kring 30 år kompissamtal 3150 

Gardin 1998 35 min 2 kvinnliga och en manlig 
pensionär + 1 kvinna, ca 40 

hemvårdssamtal 4200 

Kafferep 1990-
talet 

32 min 4 damer, pensionärer informellt 
väninnesamtal 

7400 

Tryck till 1997 30 min 3 män och 1 kvinna, alla 
under 40 år: en manlig 
programvärd, en manlig 
stamgäst och två tillfälliga 
studiogäster 

mediesamtal, tv-
sänt 
studioprogram 
med bedömning 
av musik 

6100 

Avdelningsmöte 
2000 

60 min 13 personer (4 kvinnor + 1 
man deltar aktivt) 25 – 50 

informellt 
arbetsmöte på 
bank 

13100 

Uppställning 4. De sverigesvenska samtalsinspelningarna. 

 

I det sverigesvenska materialet ingår, som framgår av uppställningen, totalt 31 personer. I 

inspelningen Avdelningsmöte deltar emellertid inte alla tretton personer aktivt, utan det är i 

huvudsak fyra kvinnor och en man som yttrar sig i samtalet. Av de andra åtta svarar sju på 

enstaka frågor och sitter i övrigt tysta. Den åttonde är inspelaren, som presenterar sig i början 

av mötet, men sedan står tyst bakom videokameran. Räknar man med fem deltagare i detta 

samtal är det totala antalet personer 23. 

De sverigesvenska inspelningar jag har valt ut är gjorda i Uppland och representerar 

därmed inte hela landet. Tillgången till motsvarande material från de båda länderna har 

emellertid haft högre prioritet vid urvalet än den regionala spridningen av det sverigesvenska 

jämförelsematerialet. 

Deltagarna i alla utom ett av de sverigesvenska samtalen känner varandra sedan tidigare. 

Undantaget utgör mediesamtalet Tryck till. Där är det en studiovärd som samtalar med en 

studiogäst och två så kallade panelmedlemmar, som återkommer i flera programavsnitt. 

Programmet (och samtalet) gäller musikvideofilmer, som ska bedömas. Panelmedlemmarna 

deltar för första gången i inspelningen. Studiogästen känner inte de andra tre som är med. 

Häri finns en likhet med det finlandssvenska mediesamtalet, där det också finns deltagare 



 

93 

 

som av allt att döma inte känner varandra sedan tidigare. Noteras kan att bägge mediesamtal 

riktar sig till en relativt ungdomlig publik och att de alltså i detta hänseende motsvarar 

varandra. 

Av samtalen i den sverigesvenska korpusen är Lucia och Bränt barn informella 

kamratsamtal mellan unga vuxna och motsvarar i det hänseendet de informella 

kamratsamtalen i den finlandssvenska korpusen. En väsentlig skillnad är dock att de två 

sverigesvenska kamratsamtalen har tre deltagare, medan de finlandssvenska har flera. Det har 

betydelse för turtagningen och för uppkomsten av parallella samtal.  

Inspelningen Kafferep har vissa likheter med det finlandssvenska syföreningsmötet. En 

viktig skillnad är dock att kvinnorna som deltar i Kafferep inte hinner börja äta under 

inspelningens gång. De ska precis börja äta då inspelningen tar slut.  

Samtalet Gardin är inspelat under ett hemvårdarbesök. Under samtalets gång utför 

hemvårdaren olika praktiska uppgifter i klientens, d.v.s. pensionärens hem, t.ex. byter 

gardiner. Till formalitetsgrad är samtalet både formellt och informellt. Eventuellt kan man 

säga att den professionella relationen mellan deltagarna i samtalet gör att det kan 

karakteriseras som formellt eller institutionellt.  

Avdelningsmötet, slutligen, omfattar på samma sätt som Lekskolemötet omväxlande 

formella mötessekvenser och samtalspartier som flyter friare. En skillnad är dock att 

deltagarna på det sverigesvenska avdelningsmötet är med som anställda arbetstagare, medan 

deltagarna i det finlandssvenska Lekskolemötet deltar som föräldrar.  
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5 Att avgränsa konstruktioner i samtal  

 

I det här kapitlet inleds diskussionen om strängen de e som konstruktion. Genom att 

analysera två distinkt olika prosodiska former av den lexikaliska strängen de e (alla former 

som motsvarar den skrivna formen det är) kommer jag in på frågan om vilka typer av 

egenskaper som konstituerar och särskiljer en konstruktion från en annan. Samtidigt visar jag 

att de två olika prosodiska formerna även är kopplade till olika funktioner i samtal och att det 

därigenom är befogat att se dem som olika konstruktioner (eller konstruktionskandidater).  

Syftet med det här kapitlet är dubbelt. För det första visar jag på vilka grunder jag gör en 

noggrannare avgränsning av mitt studieobjekt, till en specifik prosodisk variant av den mer 

abstrakta lexikaliska strängen de e. För det andra reflekterar jag över hur termen konstruktion 

kan användas i en samtalsanalytisk studie som den här. Särskilt diskuterar jag på vilken 

generalitetsnivå man rimligtvis bör formulera konstruktioner då man utgår från autentiska 

samtal. Rent konkret definierar jag dessutom hur jag skiljer konstruktionsbegreppet från 

begreppen sträng och struktur.  

CxG definierar som sagt (avsnitt 2.2) konstruktionen som en form-funktions- eller form-

betydelsekonstellation och som ett slags (mental) mall eller ett schema för hur konkreta 

språkliga uttryck bildas (Fried & Östman 2004:24; Goldberg 2006:3). I mitt material 

förekommer två olika formvarianter av vad som i skriven form kunde återges som det är, 

nämligen DE e och de e. Den förra formen har betoning på det första de medan den senare 

saknar betoningstopp. Det jag i analysen utreder är om de två betoningsmönstren är kopplade 

till olika funktioner och därmed kan ses som två olika form-betydelsekonstellationer eller 

form-funktionskonstellationer i enlighet med den konstruktionsgrammatiska grundtanken. 

Så gott som alla belägg på den prosodiska strängen DE e i materialet ingår i en 

helfrasliknande struktur DE e de. För att kunna diskutera prosodins betydelse har jag för 

analysen i detta kapitel därför valt ut belägg på den generella lexikaliska strängen de e de, 

både sådana där den inledande stavelsen är betonad och sådana där betoningstoppen på det 

inledande de saknas.  

Den form som inleds utan betoningstopp konstrueras genomgående i materialet med en 

betonad slutstavelse: de e DE. Jag vill här påpeka att beläggen på den prosodiska strängen de 

e alltså i de allra flesta fall konstrueras med andra komplement än DE (se kapitel 6), men att 
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jag här för jämförelsens skull valt ut de belägg där komplementet utgörs av former som 

motsvarar det skrivna språkets det. 

De två olika prosodiska formerna av den lexikala strängen de e de som finns belagda i 

materialet skiljer sig också åt i fråga om referentialitet och syntaktisk struktur, i den mån en 

entydig syntaktisk struktur alls kan fastställas. Vidare skiljer sig de två formerna tydligt åt i 

fråga om sekventiell position och kommunikativ funktion. De två prosodiska varianterna 

visar sig dessutom olika i fråga om hur de byggs ut syntaktiskt (se vidare Forsskåhl u.a).  

I avsnitt 5.1 diskuteras de prosodiska skillnaderna mellan formerna DE e (de) och de e 

(DE) samt deras strukturella egenskaper enligt traditionell grammatisk analys. Kort behandlas 

också hur de kommunikativa funktionerna skiljer de två formerna åt. I avsnitt 5.2 kommer jag 

därefter in på en teoretiskt betonad diskussion kring konstruktionsbegreppet och gränserna 

mellan olika konstruktioner. 

 

 

5.1 Lexikalisk sträng och ljudsträng 

 

I mitt undersökningsmaterial finns fler än hundra belägg på den lexikala strängen de e de, 80 

i det finlandssvenska materialet och 31 i det sverigesvenska (av totalt 1124 finlandssvenska 

och 481 sverigesvenska belägg på de e). En rent auditiv avlyssning av beläggen ger vid 

handen att de faller in i två olika typgrupper beroende på var betoningstoppen ligger. Detta 

gäller såväl det finlandssvenska som det sverigesvenska materialet. Jag betecknar dessa två 

typer grafiskt enligt följande: DE\e de och de e/DE15. I det sverigesvenska materialet 

förekommer dessutom enstaka belägg på en formvariant där det initiala de är betonat och där 

klusilen i den finala delen de uttalas utan tillslutning, ungefär som ett frikativt tungspets-r, 

DE\e re. Denna variant motsvarar prosodiskt sett typen DE\e de. 

Genom egna lyssnarobservationer har jag utöver de ovan beskrivna typerna uppfattat en 

tredje prototypisk prosodisk variant av strängen, där betoningstoppen ligger i mitten av 

strängen: de/E\de. En sådan medial betoningstopp föregås enligt mina observationer i regel 

av ett glottalt stopp: de ¿/ E\de. Hur regelbundna dessa tre, auditivt uppfattade, prosodiska 

mönster verkligen är och hur de eventuellt varierar regionalt vore värt att utreda vidare i en 

                                                 
15 I beteckningen står versaler för högre intensitet och streck snett uppåt för uppåtglidande 

grundtonsfrekvens och streck snett neråt för nedåtglidande grundtonsfrekvens (se avsnitt 3.4). 
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separat studie. Här håller jag mig dock till de belägg som finns i mitt material, varför formen 

de ¿/ E\de inte tas upp.  

En fonetisk analys av de belagda prosodiska formerna i materialet visar för det första att 

det som auditivt uppfattas som betoning i de aktuella fallen är en samverkan mellan 

grundtonsfrekvensen i relation till omgivande grundtonsfrekvenser å ena sidan och 

intensiteten å den andra. Ytterligare brukar man i analysen av betoning beakta kvantitetsdrag. 

Då det gäller kvantitetsrelationer mellan olika delar av strängen de e de, är de emellertid inte 

nödvändigtvis knutna till ordbetoning eftersom vokalljudet efter den första klusilen i regel 

omfattar både delarna de och e. Det betyder att den fysiskt uppmätta längden på det första 

vokalljudet de e och det andra de motsvarar olika fenomen, d.v.s. vokalljudet i både 

pronomendelen och verbdelen respektive vokalljudet i den andra pronomendelen.  

   Med grundtonsfrekvens och intensitet som måttstock visar det sig att det kring formerna 

DE\e de och de e/DE finns varianter där det första de blir allt mer obetonat medan det senare 

allt tydligare blir betonat. Man kan emellertid inte tala om ett kontinuum eftersom de belagda 

formerna tenderar att ligga närmare antingen den ena eller den andra typformen.  

Beläggen i det sverigesvenska materialet grupperar sig till skillnad från de 

finlandssvenska beläggen närmare en av de två prototypiska prosodiska formerna (se 

figurerna 4,5 och 6 nedan). Emellertid finns det vissa fonetiska skillnader mellan 

prototypformerna i de två delmaterialen. I de sverigesvenska samtalen är i regel e-ljudet 

mellan de två de öppnare och som ovan nämnts förekommer några belägg på en form där den 

senare klusilen uttalas som en frikativa, utan tillslutning.  

Prosodiskt omfattar de sverigesvenska grundtonsfrekvenskurvorna i snitt större intervall, 

d.v.s. ändringarna i grundtonsfrekvens genom frasen är större än i det finlandssvenska 

materialet (se figurerna 4, 5 och 6 nedan). Generellt uppvisar dock beläggen från Sverige och 

Finland motsvarande mönster med intensitetstopp antingen på det första eller det andra de. 

De former som finns belagda i mitt finlandssvenska material uppvisar grundtonsfrekvens- 

och intensitetskurvor enligt figur 4 och 5 nedan. Figur 4 visar grundtonsfrekvens - och 

intensitetskurvan över ett belägg på de e/DE ur utdrag 5.2 "bjuder du på sprit" (ur 

Tryckkokaren) som analyseras noggrannare nedan, medan figur 5 visar grundtonsfrekvens 

och intensitet i ett belägg på formen DE\e de ur utdrag 3.2 och 5.1 "dags att gå" ur 

Syföreningsmöte (som också analyseras noggrannare nedan). Figur 6 visar för jämförelsens 

skull en kurva över ett sverigesvenskt belägg på strängen DE\e de (ur samtalet Kafferep, 

inspelat i Uppland; för närmare analys av exemplet se Forsskåhl u.a.). 
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Figur 4. Finlandssvenskt belägg på varianten de e/DE  

 

 

 

 

Figur 5. Finlandssvenskt belägg på varianten DE\e de 
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Figur 6. Sverigesvenskt belägg på varianten DE\e de 

 

Som framgår av figurerna ovan är intensiteten klart högre på det första de i figur 5 medan 

intensiteten ökar mot slutet i figur 4. Grundtonsfrekvensen å sin sida är klart högre på det 

första de än på det andra i såväl den finlandssvenska strängen DE\e de i figur 5, som den 

sverigesvenska i figur 6. Till skillnad från detta är däremot grundtonsfrekvensen mycket 

svagt stigande eller rent av rätt lika på bägge de-delar i varianten de e/DE i figur 4. Man kan 

alltså eventuellt säga att formen DE\e de har en mer markerad prosodisk form än de e/DE 

genom att förändringen i grundtonsfrekvens i den förra är större och tydligare än i den senare, 

medan skillnaderna i intensitet skiljer sig åt lika mycket i bägge former. 

Man kunde i traditionell grammatisk terminologi analysera de två prosodiska typformerna  

enligt följande: 

 

 pred.     V        S                          S     V      pred. 

DE\     e      de   de    e       /DE 

 

Då betoningen ligger på det första de kan det ses som predikativ och det andra obetonade de 

som subjekt. I den andra formen, där intensiteten blir större och det sker en minimal ändring 

uppåt i grundtonsfrekvens inför det andra de, kan man tänka sig en omarkerad ordföljd 

subjekt, predikat, predikativ. Den sverigesvenska varianten DE\e re bör då analyseras som 

samma syntaktiska struktur som DE\e de. I det följande exemplifieras och analyseras de två 

olika prosodiska formerna var för sig och i auentiska kontexter.  
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I utdrag 5.1 nedan (samma som 3.2 ovan), på rad 11, ges exempel på formen med betonat 

första pronomen: DE\e de. Utdraget kommer från slutet av det finlandssvenska samtalet 

Syföreningsmöte. Asta har tidigare frågat om de andra kan känner till någon som kunde 

komma till ett föreningsmöte och tala om hur Helsingfors var förut. Innan utdraget inleds har 

damerna talat om en möjlig kandidat, den hon som Eva nämner på rad 8 i utdraget.  

 

Utdrag 5.1 Syföreningsmöte: dags att gå 

01 Tove: [kan int säja högt nu då de *mikro*fon 
02 e på vänta ja måst avlägsna mej lite  
03 ((skrattar; Eva o Asta faller in)) 
04 Asta: (helt) städat= 
05 Tove: =jåhåhå 
06 Eva: jahaha ((lätt ansträngt)) 
07 (1.4)  
08 Eva: ne [hon e 
09 Tove:    [å sen Eva tror ja nästan att de+e /dags\  
10 för oss 
-> Eva: jå+å DE\ e de 
12(Tove):°.jå° 
13 (0.6) 
14 Eva: ja undrar (.) nu tycker ja att de borde finnas 
15  bland mina tanter såna häna pratsamma å sån hänt  
 (---) 

 

På rad 9 kommer Tove med ett initiativ till att hon och Eva ska bryta upp. Hon har dock i en 

tidigare tur (rad 1]2) meddelat att hon måste lämna sällskapet en liten stund, tydligen för att 

gå på toaletten. Innan hon försvinner (rad 9]10) riktar hon sig explicit, med tilltal till Eva. 

Hennes yttrande kan ses som en uppmaning eller påminnelse om att de ska börja gå, å sen 

Eva tror ja nästan att de+e dags för oss. Det visar sig under samtalets gång att Toves man 

ska skjutsa hem Eva, och att de har avtalat en viss tid då han kommer och hämtar dem. Tove 

använder i sin uppmaning (eller påminnelse) strängen de e med komplementet dags, vilka 

tillsammans bildar ett stående uttryck i liknande kontexter.  

 Evas respons följer omedelbart och består av en medhållande responspartikel jå+å, 

uttalad tvåstavigt, följd av strängen DE\e de. Strängen förefaller fungera som ett starkt 

medhåll och inför alltså egentligen ingen ny aspekt i kontexten. Efter Evas yttrande följer ett 

knappt hörbart jå som uttalas på inandning av någon, möjligen Tove. Sedan följer en paus på 

0,6 sekunder varefter Eva återgår till den tidigare topiken: någon som kunde komma och 

berätta om Helsingfors. 
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Strängen DE\e de har alltså här funktionen som tydligt medhåll till en omedelbart 

föregående uppmaning eller påminnelse utformad som en de e-sats. Utan Toves omedelbart 

föregående tur kunde man knappast tänka sig strängen DE\e de som ett meningsfullt 

samtalsbidrag. Strängen DE\e de är alltså helt och hållet responsiv.  

Den andra prosodiska prototypen de e/DE med betoningstopp i form av höjt tonläge och 

ökad intensitet på det andra de exemplifieras i utdrag 5.2. Utdraget ingår i det 

finlandssvenska radiosamtalet Tryckkokaren. Programledaren Marcus har, assisterad av de 

andra programledarna Bina och Anki, lett en frågesport om lokala teman. Den sista frågan 

gäller vilket det mest spännande skvallret från orten är. Mats besvarar frågan med att berätta 

att han ska ha fest hemma på sin gård och gör klart för programvärdarna att de är välkomna 

till festen. Han antyder också att han kommer att bjuda dem på sprit. De andra 

frågesportsdeltagarna kommer med skvaller om lokala fenomen och så når frågesporten sitt 

slut. 

 

utdrag 5.2 Tryckkokaren: bjuder du på sprit 

 tävlingsdragaren = tävlingsledaren 
 extremskaban = tävlingen på radio Extrem 
 
01 MARCUS:  JAHA vet ni människor tävlingen börjar vara  
02  slut [---] ja ska no nästan säja att  
03  mats drog de ((bakgrundsjubel)) längre strået 
04 BINA:    bara vi e bjudna 
05 MARCUS:  jå= 
06 ANKI:  =just de å ja e dessutom singel anki  
07  ((skrattar)) 
08 MARCUS: lovar man gratis sprit åt åt 
->   tävlingsdragaren å juryn så dee/DE\liksom de 
10  kan int slå fel på de vise (.)↑ mats tog 
11   ha nu gått hem me segern i den här  
12  extremskaban här på stadens torg me fyra poäng 

 

Då utdraget inleds förklarar Marcus tävlingen avslutad (rad 1–2). Anki och Bina som agerar 

domare i tävlingen håller med om Marcus bedömning att Mats inbjudan till festen utgjorde 

det bästa skvallret. De är med på att utlysa Mats till vinnare, förutsatt att de blir bjudna (rad 4, 

6–7). Marcus fortsätter i munter ton. Han motiverar Mats seger med ett generellt villkor: om 

man erbjuder juryn sprit så kan det inte slå fel, d.v.s. då vinner man (rad 9–10). I samband 

med denna motivering använder han strängen dee/DE.  

Ett gemensamt drag för samtliga förekomster av denna andra ljudsträng de e/DE  är att 

den ingår i sekvenser eller till och med enskilda turer där talare framlägger motiveringar, 
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villkor eller argument för ett påstående, ett förslag eller en uppmaning som gör det relevant 

för andra samtalsdeltagare att komma med en respons. Beläggen i mitt material tyder på att 

strängen har en konventionaliserad pragmatisk funktion: att framhäva relevansen av den 

framförda motiveringen i den aktuella situationen och i relation till ett påstående eller förslag 

(för en utförligare analys se Forsskåhl u.a.). De två ljudsträngarna skiljer sig alltså åt också i 

fråga om funktion i interaktionen. Den förra utgör omedelbar respons på en uppmaning eller 

ett påstående medan den senare knyter ihop ett påstående och dess motivering och signalerar 

samtidigt motiveringens relevans. 

I mitt material är det bara den senare prosodiska varianten av den lexikala strängen, de 

e/DE, som byggs ut syntaktiskt. I de belägg där syntaktiska utvidgningar till ljudsträngen de 

e/DE  förekommer knyter strängen påståendet och motiveringen till varandra. I vissa belägg 

byggs formen de e/DE ut med en att-sats (de e/DE att han int kan) och i vissa belägg byggs 

den ut med en relativ bisats inledd med eller utan bisatsinledaren som (de e/DE […] som gör 

att de tar ont). I dessa sist nämnda fall kan man säga att den går in i eller, med 

konstruktionsgrammatiska termer, unifierar med den mer generella utbrytningskonstruktionen 

(se t.ex. SAG 1999: del 4:53). Observera att den prosodiska varianten DE\e de inte kan gå in i 

(unifiera med) utbrytningskonstruktionen och att de två formerna också på denna punkt  

skiljer sig åt. 

För att konkludera diskussionen och analysen ovan kan jag konstatera att den lexikaliska 

strängen de e är alltför generell som utgångpunkt för den här undersökningen. I och med att 

jag valt att analysera samtalsspråk och mediet därmed är ljud ingår de prosodiska 

egenskaperna naturligt och bör därför rimligtvis beaktas vid avgränsningen av en sträng från 

en annan. Att utgå från en generell lexikalisk eller grafisk sträng är alltså inte förenligt med 

materialet.  

I analysen av exemplen har jag kort visat att de två olika prosodiska varianterna DE\ e  

och de e såväl syntaktiskt som sekventiellt används olika, i fall där de konstrueras med ett 

och samma lexikaliska komplement, pronomenet de (det). Det betyder alltså att den särskilda 

prosodiska formen med en betonad pronomendel DE\ e  är kopplad till andra strukturella och 

funktionella syntaktiska särdrag än de e, och därigenom kan ses som en alldeles separat 

konstruktionskandidat (se Forsskåhl u.a.). Min slutsats av detta är att formen DE\ e i själva 

verket faller utanför denna undersöknings ramar, i och med att den inte innehåller den sträng 

de e som ligger i fokus.  
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5.2 Sträng, struktur och konstruktion 

 

Jag har i föregående avsnitt diskuterat prosodins roll som särskiljande särdrag hos en generell 

lexikalisk sträng de e. I diskussionen motiveras varför det är befogat att fokusera den fortsatta 

analysen på en ljudsträng som avgränsas genom sin prosodiska utformning. Innan jag i 

följande kapitel går över till att analysera denna ljudsträng vidare vill jag emellertid mer 

allmänt kommentera och diskutera min användning av begreppen sträng, struktur och 

konstruktion i den här undersökningen. Diskussionen utmynnar i en reflexion kring 

konstruktionernas ontologiska status. Vad är konstruktioner egentligen för något, ontologiskt 

sett, och vad betyder det att en konstruktion finns?  

Ytterligare en fråga som ställs är hur man utgående från ett autentiskt språkmaterial väljer 

vad man beskriver som en konstruktion och på vilka grunder man väljer ut de definierande 

särdragen. I kapitel 8 återkommer jag till en mer preciserad diskussion som utmynnar i en 

modell för hur man kan analysera strängen de e som ett system av olika konstruktioner. 

För det första skiljer jag mellan lexikal sträng och ljudsträng. Distinktionen är väsentlig 

främst i och med att det talade språket bygger på flera olika typer av signaler medan det 

skrivna egentligen bara baserar sig på visuella (grafiska) och diskreta signaler. Den lexikala 

strängen de e är således en konventionaliserad abstraktion över samtliga auditiva och visuella 

signaler som i skrivet standardspråk återges med den grafiska strängen det är. Vilka 

egenskaper man ska knyta till en sådan abstrakt lexikal sträng är en oerhört komplicerad fråga 

i och med att den bygger på konventionaliserade uppfattningar om lexem och allt det man 

lägger i en sådan enhet. Eftersom jag inte vidare kommer att operera med begreppet lexikal 

sträng kan jag här nöja mig med att konstatera att lexikala strängar är abstraktioner av 

språkbrukares erfarenheter av vissa konventionaliserade signaler. Den lexikala strängen de e 

omfattar exempelvis alla olika användningar av de grafiska (det är, DET ÄR o.s.v.) och 

auditiva (t.ex. de+e, de+ä, dee, de) signaler som en språkbrukare har erfarenhet av och 

knyter till representationen.  

Då jag däremot talar om ljudsträngen (hädanefter strängen)  de e avser jag en mer 

preciserad auditiv form. Ljudsträngen de e  har konkreta särdrag kopplade till den fysiska 

formen och i mitt material visar sig som sagt den lexikala strängen de e falla ut i två olika 

strängar DE\e och de e. Som strängar betraktade har dessa enligt min definition uteslutande 

formegenskaper: kvalitativa fonetiska egenskaper och därutöver prosodiska egenskaper som 

särskiljer dem: grundtonsförlopp och intensitetsprofil.  
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De förekomster av strängarna som finns i materialet är emellertid också kopplade till 

andra egenskaper än rent fysiska former. De har genom att de används enligt vissa 

regelbundna mönster kommit att förknippas med olika strukturella egenskaper. Jag särskiljer 

alltså mellan de e som sträng och de e som struktur. Med en struktur de e avser jag en 

uppsättning morfosyntaktiska och syntaktiska egenskaper som vi genom erfarenhet (och 

inlärning) associerar med och relaterar till (ljud)strängen. Det betyder alltså inte att strängen 

relaterar i ett förhållande ett-till-ett till en struktur. I själva verket kan olika strängar utgöra (i 

det närmaste) en och samma struktur, och likaså kan en och samma sträng vara relaterad till 

olika strukturer. Väsentligt i denna användning av de två begreppen är alltså att de inte 

beskriver enskilda konkreta förekomster (användningar) utan abstraktioner av 

egenskapskonstellationer som varje språkbrukare ständigt gör och gör om, genom varje 

konkret erfarenhet av språkbruk (L-G Andersson 2005). 

En komplicerande aspekt är att de egenskaper som tillsammans konstituerar en struktur 

och särskiljer den från andra strukturer kan vara mycket olika och omfatta olika typer av 

företeelser (t.ex. tempusböjning eller syntaktiska egenskaper). Ett sätt att göra diskussionen 

kring struktur klarare är att i stället tala om olika strukturella särdrag (vilket jag också gör där 

det är möjligt). Emellertid är det med tanke på den fortsatta diskussionen om konstruktioner 

relevant att fastställa vilka egenskaper som här avses då diskussionen gäller en struktur. För 

att åskådliggöra användningen av begreppet struktur exemplifierar jag här med de två 

strängar som diskuterats ovan. De skiljer sig från varandra i morfosyntaktiska drag och i hur 

de kan byggas ut syntaktiskt. 

 

Strukturen DE\ e : 

 Morfosyntax: demonstrativt 3: pers. pronomen, neutrum + kopulaverbet 

 vara, presens  

Syntax:  predikativ + predikatsverb;  

Projicerar subjekt men utbyggs i övrigt inte syntaktiskt;  

tar inte mediala led 

 

Strukturen de e : 

Morfosyntax: (t.ex.) anaforiskt syftande 3:e pers. pronomen, neutrum + 

 kopulaverb, presens  

Syntax:  subjekt(/predikativ?) + predikatsverb  
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Projicerar komplement och kan därutöver utbyggas syntaktiskt med bisats: 

 som/att…. 

kan ta mediala led i positionen efter de e  

 

De sekventiella och pragmatiska egenskaper som jag kort redogjort för ovan hos de två 

strängarna är alltså inte definierande egenskaper hos strukturerna de e och DE e. Det är på 

denna punkt begreppet konstruktion blir relevant genom att man i konstruktionsgrammatikens 

användning av begreppet konstruktion kan ta in vilka som helst sådana egenskaper eller 

särdrag som visar sig vara relevanta för att man ska kunna förstå eller förklara en viss 

språklig regelbundenhet, oberoende av om de hör till funktionssidan, struktursidan eller 

formsidan. Men konstruktionerna är inte bara öppna för flera olika typer av särdrag i en och 

samma konstellation utan de är också öppna för att vissa särdrag inte behöver vara entydiga 

och fastslagna. Man kan alltså tänka sig att det finns flera olika konstruktioner med delarna 

de och e där t.ex. de strukturella egenskaperna kan lämnas delvis öppna, t.ex. 3:e personens 

pronomen, syftning oklar.  Det kan i stället finnas andra särdrag som håller ihop en 

konstellation som man kallar konstruktionen DE E. Dessa kunde då omfatta t.ex. sekventiella 

och samtalspragmatiska särdrag: 

 

konstruerat  med komplementet DE i relativt fast fras de e/DE: 

 sekventiell omgivning: kopplar motivering till påstående i fri syntaktiskt utformning  

typ av enhet i sekvensen: respons eller fortsättning på egen tidigare TKE 

prefererat: alltid prefererat 

topikväxling: relevant i/ efter  följande TKE 

 

Ovan uppställda egenskaper utgör tentativa exempel på särdrag hos något som kunde vara en 

konstruktion. På samma sätt kunde man ställa upp en lista över sekventiella och 

interaktionsrelaterade särdrag för en konstruktionskandidat DE E (motsvarande ljudsträngen 

DE\ e) utgående från den analys jag ovan presenterat. Eftersom konstruktionskandidaten DE 

E dock faller utanför ramen för denna studie lämnas denna vidare analys och diskussion 

härmed därhän (för vidare analys se Forsskåhl u.a.).  

De särdrag som föreslås för en konstruktion där strängen de e kombineras med ett betonat 

pronomenled DE ligger på en mycket specifik nivå. Man kunde emellertid fråga sig om det i 

själva verket vore rimligt och berikande att försöka hitta och beskriva en konstellation av 
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egenskaper på en mer generell nivå – en konstruktion som omfattar och förklarar (?) alla 

belägg på strängen de e i materialet. Alternativt kunde man fråga sig om de strukturer som 

beskrivits inom den traditionella grammatiken räcker till för att visa och förklara alla 

förekomster av de e i samtal, och att en separat analys av den här strängen sålunda är 

överflödig. De här frågorna aktualiserar både konkret metodologiska och mer teoretiska 

problemställningar. 

Ett metodologiskt problem är hur och enligt vilka kriterier man på empirisk grund ska 

fastställa vilka egenskaper hos ett iakttaget mönster som krävs för att det ska vara motiverat 

att definiera mönstret som en konstruktion. Inom konstruktionsgrammatiken har man 

principiellt uttryckt att konstruktioner som ligger på en extremt generell nivå, t.ex. SUBJEKT-

PREDIKAT-konstruktionen (Fried & Östman 2004), är likställda med mycket konkreta 

konstruktioner med fasta element, t.ex. specifika ord som konstruktioner. Vidare menar man 

(inom CxG-inriktningen företrädd av Fried & Östman 2004; Östman & Fried 2005) att de 

olika konstruktionerna unifierar med varandra eller går in i varandra och detta resulterar i de 

konkreta språkmaterial vi kan se och höra.  

För att åskådliggöra det metodologiska problemet presenterar jag här en liknelse. Man 

kunde nämligen likna konstruktioner vid regelbundna geometriska mönster. Då flera mönster 

går in i varandra och dessutom börjar interagera med varandra uppstår möjligen ett, till synes, 

mycket oregelbundet resultat. Konstruktionsgrammatikern är ute efter att hitta de 

regelbundna grundmönster som tillsammans bildar den iakttagna ytstrukturen. Men på vilken 

nivå ska man börja leta efter grundmönster? Man tänka sig att det man iakttar är ett mönster 

som nedan: 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Problemet är nu att man kan beskriva olika grundmönster som ger upphov till denna 

ytstruktur. En möjlighet är att ytstrukturen vi här kan iaktta är en samverkan mellan tre 

grundmönster: tomma rutor ( ), enkelöverstreckade rutor ( ) och dubbelöverstreckade rutor 

( ). Då kan man analysera mönstret så att på varannan plats finns en dubbelöverstreckad ruta 

och på var femte plats finns en enkelöverstreckad ruta och där överstreckningarna 

sammanfaller döljs enkelstrecken av dubbelstrecken. Där det inte finns överstreckade rutor 

finns tomma rutor. Man kan också beskriva mönstret så att en tom ruta följs av antingen en 

dubbelöverstreckad eller tre rutor med mönstret dubbel-enkel-dubbel-överstreckning och 

därefter igen en tom ruta.  
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Man kan emellertid utgå från ett annat grundmönster: rutor, dubbelstreck och enkelstreck. 

Rutorna och strecken kan gå in i varandra, d.v.s. unifiera. Rutorna förekommer utan uppehåll, 

dubbelstrecken unifierar med varannan ruta så att den första rutan lämnas tom. Enkelstrecken 

kan ytterligare analyseras på två olika sätt: antingen så att de förekommer med uppehåll på 

tio, utom till en början då uppehållet är fem eller så att de förekommer med uppehåll på fem, 

men vartannat enkelstreck döljs av ett dubbelstreck. Möjligheterna att beskriva ett och samma 

iakttagna mönster är alltså flera.  

 På samma sätt kan man då man letar efter och fastställer konstruktioner utgående från 

empiriskt språkmaterial råka ut för att en och samma ytstruktur har egenskaper och drag som 

på olika sätt förenar dem med olika andra ytstrukturer. För att återgå till beläggen på de e kan 

man t.ex. fråga sig om möjligheten att bilda en fast fras med en betonad pronomendel de e 

DE är en definierande egenskap i den potentiella konstruktion (DE E) jag vill komma åt. Eller 

borde helheten de e DE egentligen beskrivas som en alldeles egen konstruktion. Frågan är då 

om och hur den kopplas till de e. Man kan också tänka sig att de generella strukturer som den 

traditionella grammatiken redan beskrivit, t.ex. utbrytningskonstruktionen eller subjekt + 

predikatsverb + predikativ utgör grundmönster och de och e går in i de här.  

Om man tänker sig att det ligger en enda konstruktion bakom alla de e-belägg i materialet 

(också de som tillsammans med  DE bildar en fast fras med tydligt avgränsade interaktionella 

funktioner) bör den omfatta dels vissa formella egenskaper gemensamma för alla belägg t.ex. 

att den består av uteslutande semantiskt lätta element de+ e och syntaktiskt konstrueras med 

ett komplement som har vissa egenskaper. Därutöver behöver en sådan allmän konstruktion 

avgränsas genom vissa funktionella drag. De funktionella dragen kunde eventuellt ange hur 

konstruktionen är avhängig av den omgivande sekvensen, det pågående kommunikativa 

projektet eller aktiviteten.  

En väsentlig aspekt ifall man vill formulera en gemensam konstruktion för samtliga 

belägg på strängen vore då att konstruktionen ska vara sådan att den ger upphov till just de 

anförda beläggen och inte till annorlunda belägg. En metodologisk fråga är om en sådan över 

huvud går att fastställa och i vilken mån man verkligen kan visa att konstruktionen inte ger 

upphov till annorlunda belägg. Säkert är att den interaktionella lingvistiken på denna punkt 

inte räcker till eftersom den inte innefattar den typen av ”negativ bevisföring”. 

En följd av att man vill lägga konstruktionen på en generalitetsnivå som den ovan 

nämnda, med en enda konstruktion som ligger bakom samtliga belägg på strängen de e, är ett 

mer teoretiskt problem som har att göra med den interaktionella lingvistikens syn på språket 
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och lingvistikens uppgift. Den oerhört generella konstruktion som man i sådana fall beskriver 

äger eventuellt ingen som helst relevans för samtalsdeltagarna själva, utan blir bara en 

konstruktion för grammatikern själv – en teoretisk abstraktion. Åtminstone går det med den 

sekvensanalytiska metoden, som jag använder i den här undersökningen, knappast  att visa på 

och argumentera för en så abstrakt och generell konstruktion. Jag har därför valt att i den här 

undersökningen inte ens försöka formulera en enda generell konstruktion DE E.  

Man kunde i stället utgå från de strukturer som redan beskrivits inom den traditionella 

grammatiken. De ligger på en mycket generell nivå, och man kunde då helt enkelt beskriva 

hur de och e, två traditionellt definierade lexikala element, går in i de generella strukturerna. 

Med en sådan utgångpunkt har en interaktionell studie av just de här lexikala elementen 

troligen föga nytt att bidra med.  

Med tanke på strängen de e:s höga frekvens i samtal är det emellertid både möjligt och 

rimligt (se t.ex. Bybee & Hopper 2001) att strängen kommit att kopplas till specifika särdrag 

som håller den samman och särskiljer den från andra strängar och strukturer, t.ex. subjekt + 

predikatsverb (de va, e de...) eller andra typer av utbrytningskonstruktioner (det var X som...). 

Huruvida det verkligen förhåller sig så återstår alltså för mig i den här studien att pröva och 

visa.  

Som samtalsforskare inom den interaktionella lingvistiken vill jag slutligen reflektera 

över vad de oerhört generella konstruktionerna kunde ha för funktion, vad de är och om de 

finns. Att formulera en så abstrakt konstruktion som möjligt, som samtidigt slätar ut de 

finstilta mönster och nyanser som samtalsdeltagare uppenbarligen agerar enligt och reagerar 

på förefaller som systembygge för systembyggets egen skull. Det är tveksamt om en så 

generellt formulerad konstruktion kan bidra med ökad förståelse.  

Om man alltså som jag vill kombinera den interaktionella lingvistiken och 

konstruktionsgrammatiken blir man tvungen att välja en generalitetsnivå som bygger på vad 

man kan iaktta i autentiska samtal. Jag lämnar således för tillfället de teoretiska och 

metodologiska frågorna om vad som utgör och ingår i en konstruktion och fortsätter med att 

analysera hur de e verkligen används i samtal, innan jag i kapitel 8 återkommer med en 

konklusion om konstruktioner med de e, deras generalitet, deras avgränsning och deras 

ontologiska status. 
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6 Syntaktiska mönster kring strängen de e i materialet 

 

I det här kapitlet inleds den empiriska analysen av ljudsträngen de e. Såväl i det här kapitlet 

som i de följande kapitlen strävar jag samtidigt efter att föra den teoretiska diskussionen 

vidare, med utgångspunkt i de empiriska analysresultat jag redogör för.  

Det empiriskt betonade syftet med detta kapitel är att ge en generell bild av hur 

samtalsdeltagarna i mitt material använder strängen de e som del av olika mer omfattande och 

generella syntaktiska strukturer. Mer teoretiskt syftar jag till att ge ett underlag för och 

fortsätta diskussionen kring olika möjligheter att betrakta och beskriva strängen de e som en 

enhet i sig och som del av större men också mer generella syntaktiska, funktionella och 

semantiska enheter. 

 Efter allmänna iakttagelser kring hur strängen de e förekommer i materialet och de två 

delmaterialen går jag, i avsnitt 6.1 och dess underavsnitt, igenom de belagda satsformade 

strukturerna där de e ingår och visar vilka olika typer av komplement (predikativ, adverbial 

eller passivbildande participformer) som finns belagda. Syftet med genomgången är att ge en 

bild av hur och för vad samtalsdeltagarna använder strängen de e. I denna genomgång ligger 

mitt primära fokus på det finlandssvenska materialet och bara i de fall det sverigesvenska 

materialet skiljer sig från det finlandssvenska behandlar jag detta separat. Användningen av 

strängen de e utan komplement behandlas i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 redogör jag för övriga 

konstituenter som ingår i strukturer med de e.  

En strikt grammatisk och konstruktionsgrammatisk analys skulle i detta sammanhang 

arbeta med meningen eller satsen som strukturell basenhet. Många av de aktuella TKE:na är 

emellertid inte satsformade och ofta visar sig en TKE omfatta led som ligger utanför en sådan 

formellt syntaktiskt sammanhållen enhet som satsen. Jag har därför valt att utgå från den 

enhet som är relevant i interaktionen, nämligen TKE:n och visar vilka andra konstituenter 

som kan ingå i en TKE som innehåller de e.  

Kapitlet avslutas i avsnitt 6.4 med en sammanfattning och en diskussion baserad på 

iakttagelserna i de föregående avsnitten. I avsnittet tar jag upp de frågeställningar som 

uppstår genom att den strukturella enhet (det + är) som jag valt att undersöka enligt 

traditionell grammatik inte brukar analyseras som en enhet. Visserligen talar man om en 

nexusrelation då det gäller förbindelsen mellan subjektsled och predikatled (SAG 1999 del 

1:201), men då handlar det om en relation mellan två separata led. I argumentationen 

preciserar jag mitt förslag till hur man kan analysera de e som en helhet, d.v.s. som 
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konstruktion. Jag presenterar en modell för hur man på olika sätt kan förstå och beskriva de 

konkreta realiseringarna av strängen de e.  

Enligt Allwood (1999: 265) är som sagt de e det vanligaste ordparet i talad svenska. 

Följande ordpar i ordningen är e de, vilket finns belagt 4 768 gånger (1999:265). Noteras kan 

att Allwood inte som jag skiljer mellan de olika prosodiska varianterna utan bara granskar 

lexikala strängar. I hela mitt finlandssvenska material, omfattande 7 timmar och 24 minuter 

eller ca 80 800 ord, finns 1124 belägg på den lexikala strängen de e. Ställt i relation till det 

totala antalet urskiljbara ord i min korpus utgör det ungefär lika många som i Allwoods 

korpus.  

Av de 1124 lexikala strängarna är 1020 entydiga belägg på ljudsträngen de e, medan 80 är 

belägg på ljudsträngen DE e. Därutöver förekommer några belägg som inte kan analyseras 

entydigt genom att de uttalas överlappande med andras yttranden eller annat ljud.  

I mitt sverigesvenska material uppgår antalet förekomster av den lexikala strängen de e 

till 481. Av dem utgör 440 belägg på ljudsträngen de e. Det totala antalet urskiljbara ord i den 

sverigesvenska korpusen är som nämnts cirka 37 500 och i tid uppgår den till 3 timmar och 7 

minuter. Det innebär att det relativt sett finns ungefär lika många belägg som i det 

finlandssvenska materialet.  

De ovan presenterade antalen och andelarna bör emellertid preciseras något eftersom 

beläggen fördelar sig mycket ojämnt på olika inspelade samtal. Jag presenterar först det 

absoluta antalet belägg per samtal (figur 7) och därefter de relativa talen i en figur för sig 

(figur 8). I den senare figuren anges antalet belägg per hundra ord och antal belägg per minut 

i de olika samtalen. I figur 7 presenteras det absoluta antalet belägg på strängen de e i de 

finlandssvenska samtalen till vänster om den tomma kolumnen och i de sverigesvenska 

samtalen till höger.  
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Figur 7. Antal förekomster av de e per samtal 
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Som framgår av figuren varierar antalet belägg på de e en hel del från samtal till samtal. 

Antalet förekomster är som synes störst i Lekskolemöte, Novemberkaffe och 

Syföreningsmöte (fisv) och i samtalet Avdelningsmöte (svsv). I samtalen Kaffepaus (fisv), 

Lucia och Bränt barn (svsv) är däremot antalet förekomster mycket litet.  

Det som tycks förena samtalen med många belägg på de e är att samtalen följer ett 

mönster där det förekommer rätt tydliga topikskiften som föregås av värderande omdömen 

från en eller flera deltagare. I mötessamtalen Lekskolemöte (fisv) och Avdelningsmöte (svsv) 

är det i regel ordföranden som tar eller får rollen som värderare, medan det i Novemberkaffe 

(fisv) är värdparets gäst som får eller tar denna roll. I samtalet Syföreningsmöte är rollen som 

värderare inte knuten till någon enskild deltagare. 

Samtalen där det förekommer få belägg på de e råkar alla ha tre kvinnliga deltagare. 

Deltagarna känner varandra bra och är väninnor eller kolleger. En orsak till det ringa antalet 

belägg på de e i de här samtalen kan vara att de alla innehåller längre sekvenser med 

berättelser och hågkomster av hur ”det har varit” eller hur ”det var”. Följdriktigt visar det sig 

också att flera kommentarer eller omdömen till berättelserna utformas med de va. Två av 

samtalen innehåller också sekvenser kring sjukdomsupplevelser, skador och olyckor och i 

dessa förekommer nästan inga belägg på de e. En fjärde likhet mellan samtalen är att alla 

innehåller sekvenser om en eller flera deltagares barn och deras utveckling, beteende eller 

upplevelser. Även dessa sekvenser saknar så gott som helt och hållet strukturer med de e. I 

stället finns där flera belägg av typen hon va, han va, di e o.s.v. 

För en adekvat jämförelse samtalen emellan är det emellertid skäl att se på den relativa 

andelen förekomster. De visas i figur 8. Jag har angivit andelarna som genomsnittliga 

förekomster per tidsenhet och per hundra ord16. Jag vill visa bägge relationstal eftersom 

inspelningarna varierar så kraftigt i längd och de olika samtalen har så olika tempo. Somliga 

är mycket snabba och det sägs många ord per tidsenhet, medan andra är långsammare och det 

genomsnittliga antalet ord per tidsenhet därför mindre. I figuren presenteras de 

finlandssvenska samtalen till vänster om den tomma kolumnen och de sverigesvenska till 

höger. 

 

                                                 
16 Antalet ord i materialet är beräknat automatiskt utifrån en putsad version av transkriptionerna (se avsnitt 

3.4.1). 
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Figur 8. Andel de e beräknat per inspelad minut och per hundra ord 

 

Av figuren kan man avläsa att strängen de e används mest i det finlandssvenska samtalet 

Novemberkaffe, sett i relation till både tid (nästan 2/minut) och antal ord (över 4 

belägg/hundra ord). Näst mest de e-belägg uppvisar Avdelningsmöte och Tryck till 

(mötessamtal och tv-samtal) både i relation till tid (drygt 3/minut) och till antal ord (drygt 

1/100 ord). Även i det finlandssvenska mötessamtalet Lekskolemöte finns många belägg både 

per 100 ord (nästan 3) och per minut (drygt 1). Att det i materialet från båda länderna 

förekommer många belägg just i mötessamtalen torde vara relaterat till aktiviteten och de 

samtalshandlingar som konstituerar aktiviteten: man introducerar en topik, framställer 

värderingar och åsikter kring den, definierar olika viktiga referenter (punkter på agendan, 

relevanta fakta och frågeställningar) och tar beslut.  

Klart minst antal förekomster, oberoende av hur man räknar, finns i det sverigesvenska 

samtalet Lucia (under 1/minut och /100 ord). Ett genomsnitt beräknat på värdena i figur 8 

anger att beläggen i det finlandssvenska materialet är en aning större både per tidsenhet (fisv 

2,6, svsv 2,5) och per hundra ord (fisv1,6, svsv 1,2) än beläggen i det sverigesvenska. För 

jämförelsens skull kan jag konstatera att antalet förekomster av strängen de va – motsvarande 

det skrivna det var – beräknat per hundra ord är 0,4 både i det finlandssvenska och det 

sverigesvenska materialet. Jag vill emellertid påminna om att materialet från de två länderna 

är mycket olika stora och att siffrorna på sin höjd antyder allmänna tendenser. 
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6.1 Komplement till de e i materialet 

 

I den följande strukturella översikten över den syntaktiska omgivningen kring strängen de e 

presenterar jag inledningsvis vilka typer av komplement som förekommer efter strängen de e 

i materialet. Jag har valt att kalla leden komplement i stället för predikativ och adverbial.   

I materialet visar det sig att beläggen på strängen de e tar flera olika typer av komplement, 

också sådana som hittills inte beskrivits inom den traditionella grammatiken. Jag har för 

följande presentation grupperat beläggen enligt det belagda komplementets frastyp eller 

ordklass, såsom de definieras i SAG (1999, del 2 Ord). Det betyder att jag har börjat med att 

se enbart på det ord eller den fras som utgör komplement till de e. Min klassificering avviker 

något från Hammarbergs motsvarande (u.u.). Den viktigaste skillnaden är att jag har utgått 

helt och hållet från det element som följer efter strängen utan att a priori särskilja olika 

användningar av strängen de e. Jag har som sagt valt att utgå från den konkreta formen och 

inte från grammatiska strukturer och relationer (se avsnitt 1). Efter analysen av materialet 

sammanfattar jag mina iakttagelser och återkommer till en diskussion om strukturella 

egenskaper och deras relation till olika funktionella egenskaper (i avsnitt 6.4 nedan). 

I uppställningen nedan presenterar jag inledningsvis exempel på alla olika typer av 

komplement som finns belagda i materialet. Även antalet belägg i det finlandssvenska 

respektive det sverigesvenska materialet anges. I uppställningen tar jag också upp belägg där 

komplement inte förekommer: för det första sådana fall där ett komplement, utgående från 

syntax, prosodi och pragmatiska drag, kunde vara att vänta, men inte hörs (markerat 

”oavslutat”) och för det andra fall där komplement, utgående från syntax, prosodi och 

pragmatiska drag, inte är att vänta. Jag har då valt att utgå från den enhet som är relevant i 

interaktionen, nämligen TKE:n. Med ”inte hörs” avser jag både fall där inget komplement 

yttras och fall där komplement eventuellt yttras men inte hörs på grund av överlappande tal, 

bakgrundsljud eller andra faktorer. 

I gruppen ”övriga” ingår sådana belägg där det som följer efter strängen de e inte går att 

entydigt förstå, eller har en struktur som inte kan räknas in i någon av de övriga grupperna. I 

denna mycket heterogena grupp ingår exempelvis belägg som de e nä:, de e nog en såndän 

tänka på och de e + subjunktionsfraser som de e som någå limelimonad. Även belägg där 

strängen de e inte utgör en nexusförbindelse ingår i denna grupp, t.ex. de e ja glad för.  
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Noteras kan att summan av procentandelarna för det finlandssvenska materialet inte blir 

exakt 100. Detta beror på att jag har avrundat andelarna till hela procent. Siffrorna inom 

parentes efter typ av fras/ord anger det avsnitt där typen tas upp. 

 

typ av fras/ord fisv exempel antal och andel 
belägg i fisv 
material 

antal och andel 
belägg i svsv material 

adjektivfras  
(avsnitt 6.1.1) 

dee bra,  
de+e ganska nytt 

313 31 % 128 29 % 

nominalfras, subst. 
(6.1.2.3) 

dee däckena,  
dee hangö 

264 26 % 112 25 % 

nominalfras, pron. 
(6.1.2.1) 

de+e jag¸  
dee DE 

156 15 % 43 10 % 

adverbfras 
(6.1.3) 

dee noo så,  
de+e så nära 

85 8 % 39 9 % 

Ø, oavslutat (6.2) jåå de+e  32 3 % 53 12 % 
Ø, avslutat (6.2) att dee 30 3, % 6 1 % 
prepositionsfraser 
(6.1.5) 

de+e på 
sommarn 

28 3 % 11 2 % 

ospecificerade 
satser (6.1.6) 

de+e ja vill pröva 
på nå nytt 

27 3 % 13 3 % 

bisatser (6.1.6) de+e som man 
tycker 

22 2 % 9 2 % 

participfraser dee  nerpackat  17 2 % 8 2 % 
räkneord  
(6.1.2.2) 

de+e ett två fyra 
fem, de e 
sjuttonde 

16 2 % 4 1 % 

infinitivfraser 
6.1.4 

dee int att undra 
på 

11 1 % 1 0 % 

övriga de+e jag glad 
för, de+e liksom 
nä: 

22 2 % 16 4 % 

TOTALT  1023  101 % 443 100 % 
Uppställning 5. Typer av komplement belagda i materialet 

 

I uppställningen är komplementtyperna ordnade enligt fallande frekvens i det finlandssvenska 

undersökningsmaterialet. Den vanligaste typen av komplement är således adjektivfrasen, 

både i det finlandssvenska och i det sverigesvenska materialet. Nominalfraser med substantiv 

utgör en fjärdedel av alla komplement. Även på denna punkt är det sverigesvenska och det 

finlandssvenska materialet lika. En viss skillnad föreligger däremot i fråga om nominalfraser 

med pronomen som huvudord. De utgör en större andel i det finlandssvenska materialet än i 

det sverigesvenska (15 % respektive 10 %). I denna grupp utgör helfrasen de e DE (se avsnitt 

5.1 ovan) en anmärkningsvärt stor del i det finlandssvenska materialet, medan strängen inte 

är lika vanlig i det sverigesvenska materialet (se vidare Forsskåhl u.a.).  
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Då det gäller adverbfraser är andelarna i respektive material lika. I det finlandssvenska 

materialet är adverbfraserna den fjärde vanligaste komplementtypen medan motsvarande 

position i det sverigesvenska materialet intas av oavslutade de e. Någon tydlig och logisk 

förklaring till att andelen oavslutade de e är hög i det sverigesvenska materialet står inte att 

finna. Det förefaller inte finnas någon klar systematisk skillnad i hur man använder 

oavslutade de e i det finlandssvenska och det sverigesvenska materialet. Noteras kan 

dessutom att Hammarberg i sitt undersökningsmaterial (u.u.) anger att nästan 20 % av 

beläggen inte får syntaktisk fortsättning. Hammarbergs indelning är emellertid annorlunda än 

min och inom dessa 20 % särskiljer han mellan omformuleringar, övergivna yttranden och 

upprepningar av de e. 

I det följande går jag igenom de olika komplementtyperna i uppställningen. Jag inleder 

med adjektivfraser och tar därefter upp nominalfraser, adverbfraser, infinitivfraser, 

prepositionsfraser och slutligen satser. Räkneord som komplement behandlar jag i samband 

med nominalfraserna och participerna tar jag upp tillsammans med adjektivfraserna. De 

komplementlösa beläggen kommer jag in på i avsnitt 6.2. 

 

6.1.1 Adjektivfraser 

 

Innan jag går in på analysen av adjektivfraserna i materialet vill jag kort kommentera den 

något oklara distinktionen mellan adjektiv och adverb som komplement till de e. I vissa fall 

kan komplementet antingen tolkas som adjektiv eller som adverb. Det gäller exempelvis 

ordformer som fräckt, klart och bra. Jag har i följande presentation följt SAG:s 

ordklassindelning (SAG 1999 del 2: 681) på denna punkt. Enligt SAG kan ett ord betraktas 

som adjektiv i och med att det lexikalt sett hör till gruppen adjektiv och kan kongruensböjas, 

även om ordet böjt i obestämd form neutrum singularis (med suffixet -t) kan fylla 

adverbialets funktion.  

Antalet adjektivfraser som komplement till de e är 313 i det finlandssvenska materialet 

och 128 i det sverigesvenska. I bägge materialen utgör adjektivfraserna en knapp tredjedel av 

alla komplement som förekommer. Medan adjektivfraserna i min analysmodell är den största 

gruppen komplement är den i Hammarbergs (u.u.: 11) material den näst största. Eftersom 

hans indelning bygger på andra kriterier än min är emellertid resultaten inte direkt 

jämförbara. Han har räknat alla nominalfraser som en enda grupp och då utgör den den 
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största gruppen. Dock gäller det för bägge studier att adjektivfraserna hör till de vanligaste 

komplementtyperna efter de e.  

Utmärkande för adjektivfraserna och participfraserna som komplement till strängen de e 

är som väntat att de flesta av dem i samtalen används för att ange att något har en egenskap. 

En sådan funktionsbeskrivning ligger emellertid på en mycket generell nivå och i själva 

verket visar det sig att man kan särskilja olika mer specifika funktioner, t.ex. att ge ett 

omdöme om en ny referent eller om något redan omtalat eller att specificera en omtalad 

referent genom att beskriva en egenskap hos den. Vissa adjektiv förefaller vidare tillsammans 

med strängen de e bilda mer eller mindre fasta fraser som används på rutiniserade sätt och 

utan att tillföra något nytt i en sekvens, t.ex. som medhållande respons.  

De adjektivfraser som förekommer i komplementposition är genomgående relativt enkla, 

med få eller inga bestämningar. Adjektivfraser med mer än en framförställd bestämning finns 

det bara enstaka belägg på, liksom på adjektivfraser med mer än en efterställd bestämning. 

Adjektivfraserna som komplement till de e består således maximalt av framförställt 

gradadverbial + huvudord + efterställt bundet adverbial: de e [väldit + bra + me siffror] . Där 

det förekommer fria adverbial före gradadverbialen har jag betraktat dem som satsadverbial. 

Det gäller också alla fria satsadverbial och tids-sätts-rumsadverbial efter adjektivfrasens 

bundna adverbial. Att detta är en tolkningsfråga är jag medveten om, i och med att SAG (del 

3, 1999: 187) i adjektivfrasen även reserverar positionerna –2 för adverbial före 

framförställda gradadverbial och + 2 för adverbial efter det bundna efterställda.  

Kvar står dock ett problem, nämligen det att vissa av adverben kan fungera som både 

gradadverb i adjektivfrasen och som satsadverbial och att gränsdragningen på denna punkt 

inte är särskilt tydlig (se t.ex. Nilsson 2005: 18). Jag har här gjort en tentativ uppdelning helt 

enkelt för att visa hur jag i analysen som följer presenterar adverben. Till exempel har en 

TKE som följande: de e ju int så bra analyserats så att adverben ju och int räknas som 

satsadverb medan så utgör bestämning i adjektivfrasen.  

Några av de adverb som jag analyserat som delar av adjektivfrasen har i litteraturen 

diskuterats och analyserats som diskurspartiklar (termen enligt Schourup 1985 discourse 

particles; Norrby 1998; Wirdenäs 1999, Lindström 2008:63)  i satsadverbsposition. Det 

gäller exempelvis bara (Eriksson 1992) och lite (Wirdenäs & Norrby 2002) och då särskilt i 

samtal mellan ungdomar. Jag har trots det valt att i strukturer med de e + adjektivfras räkna 

dem som graderande bestämningar till huvudordet eftersom de i denna struktur (t.ex. de e 

bara bra, de e lite dyrare) förefaller var tydligare knutna, som graderande adverb, till 



 

116 

 

adjektivet i adjektivfrasen än som ledtråd till hur yttrandet ska tolkas (se t.ex. L.-G. 

Andersson 1976; 1987). 

Det visar sig att de adjektivfraser som utgör komplement till de e i nästan hälften av 

beläggen i det finlandssvenska materialet och i en tredjedel av beläggen i det sverigesvenska 

materialet föregås av satsadverbial eller partiklar. Adjektivfraserna i dessa fall kan antingen 

bestå av ett ensamt huvudord (de e ju bra) eller av ett huvudord plus bestämningar, 

framförställda och/eller efterställda (de e ju hemst svårt att få). Det faktum att det finns ett 

satsadverbial mellan de e och en adjektivfras som komplement förefaller alltså inte vara 

kopplat till utformningen av själva adjektivfrasen.  

Av de adjektivfraser som i materialet förekommer som komplement till de e består nästan 

en tredjedel i det finlandssvenska materialet och mindre än en fjärdedel i det sverigesvenska 

av adjektiv med framförställda bestämningar. Då det gäller det finlandssvenska materialet är 

adjektivet i 115 fraser konstruerat med ett framförställt gradadverb och i 35 fall består 

gradadverbialet av två eller flera adverb, t.ex. så hemskt bra. I det sverigesvenska materialet 

är antalet adjektivfraser med framförställda adverb över lag relativt litet, 30 förekomster 

inalles. De framförställda adverbialen består av något av följande graderande adverb: så, lite, 

väldigt, lika, ganska, helt och hemskt. Den generella tendensen är alltså att det vid 

adjektivkomplement i det finlandssvenska materialet oftast finns minst ett led mellan de e och 

själva komplementet. Sådana mediala led är däremot ovanligare i det sverigesvenska 

materialet. 

I fråga om efterställda adverbial som ingår som bestämningar i adjektivfraserna 

förekommer sådana ungefär lika mycket i det finlandssvenska och det sverigesvenska 

materialet, i nästan en tredjedel av alla adjektivfraser. De efterställda bestämningarna ser 

också likadana ut i båda materialen. De består av infinitivfraser, bisatser och 

prepositionsfraser. Exemplen 6.1–6.6 nedan visar först finlandssvenska och sedan 

sverigesvenska belägg på adjektivfraser med respektive typ av efterställda bestämningar:  

 

 Infinitivfraser: 

Utdrag 6.1 Bastusamtal: bra å va bäst 

Nalle:  de+e allti bra å va bäst på nånting 
 
Utdrag 6.2 Avdelningsmöte: kul å träffas 

BW:  ja menar de+e jättekul å träffas 
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 Bisatser: 

Utdrag 6.3 Lekskolemöte: klart att de älskar 

Anna:  så de+e ju klart att di älska henne  
 
Utdrag 6.4 Kafferep: dricka mycke 

B: jooo de\klart att man ska dricka mycke 
 

 Prepositionsfraser: 

Utdrag 6.5 Bastusamtal: int kiva [kiva = trevligt] 

Dan:  de+e ju int riktit kiva för dom int 
 
Utdrag 6.6 Kafferep: svårt för honom 

A: vettu de+e svårt för honom  

 

Jag har i analysen ovan följt SAG (1999 del 3:188) som betraktar infinitivfraser och bisatser i 

denna position som bestämningar till adjektivet snarare än som egentliga eller postponerade 

subjekt, vilket t.ex. Thorell (1973:205]206) och Jörgensen & Svensson (1986:95) gör. 

Noteras kan också att SAG vacklar i frågan om hur de här typerna ska tolkas. I samband med 

adjektivfraser (1999: del 3:188–189) tas de upp som bestämningar i adjektivfraser och i 

samband med verbfrasen (1999: del 3:255) räknas infinitivfraserna och bisatser som fria 

bestämningar i verbfrasen. Jag har dock i den här presentationen följt SAG:s definition av 

adjektivfraser och tagit upp alla tre ovan exemplifierade typer som bestämningar till 

huvudordet i adjektivfrasen. Hammarberg (u.u.) behandlar strukturen de e + adjektiv + 

infinitivfras som en specifik konstruktion, tough-konstruktionen, och räknar strukturer som i 

exempel 6.1 och 6.2 med bisatser som efterställda bestämningar under benämningen 

anteciperande användning. Det innebär alltså att han inte ser de e + adjektiv som en enhet för 

sig utan utgår från att det handlar om olika fenomen. 

Som av exemplen framgår används de efterställda bisatserna och infinitivfraserna för att 

specificera vad som har den egenskap som beskrivs genom adjektivet. Rent innehållsligt 

kunde man se de efterställda infinitivfraserna och bisatserna som ingår i adjektivfrasen som 

korrelat till den inledande pronomendelen i strängen de e, även om SAG som sagt inte gör 

det.  

Prepositionsfraserna som efterställda bestämningar i adjektivfrasen används genomgående 

för att uttrycka att det är någon som upplever egenskaperna, som i exempel 6.5 och 6.6. ovan. 
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Notera att det i dessa exempel inte framgår av den enda TKE:n vad det är (vilken referent) 

som kopplas till egenskaperna int riktit kiva (trevligt, bra) och svårt. Till denna fråga 

återkommer jag senare i detta avsnitt. 

I de satsstrukturer där adjektivet står ensamt i adjektivfrasen förekommer ofta fria 

adverbial, annex eller partiklar som på olika sätt graderar, modifierar eller specificerar 

innehållet i adjektivfrasen, utan att syntaktiskt vara direkt kopplat till denna (de e int rolit int, 

de e synd på nåå sätt). Likaså förekommer syntaktiskt fristående satsstrukturer och fraser 

som föregår eller följer omedelbart efter de e-satsen och som modifierar eller specificerar 

innehållet i den, eller modifierar dess funktion i kontexten. Det här innebär alltså att talarna 

använder sig av flera olika strukturer för att modifiera eller förtydliga innehållet i strukturer 

av typen de e + adjektiv, de syntaktiskt kopplade bestämningarna är bara ett sätt.  

Vissa av de ord som förekommer som huvudord i adjektivfraser i materialet återkommer 

flera gånger och i olika kontexter, så att man kan tala om ett mönster. Det här gäller 12 olika 

adjektiv, nämligen klart (se exempel 6.3 och 6.4) , bra (ex 6.1), sant, fint, hemskt, gott, lätt, 

möjligt, roligt, otroligt, synd och underligt.  Vissa av de återkommande adjektiven kan 

tillsammans med de e eventuellt ses som egna konstruktioner (form-funktionskonstellationer) 

med diskursstrukturerande funktion. Det gäller främst strängarna de e bra, de e klart, de e 

sant, de e synd och, i det finlandssvenska materialet de e otroligt  (för en närmare analys av 

de e bra, se Forsskåhl u.u.).  

Största delen av de huvudord i adjektivfraser som utgör komplement till de e används 

bara en eller två gånger i hela materialet (t.ex. jättekul, kiva och svårt i exemplen ovan). 

Gemensamt för denna stora grupp adjektiv är att deras semantiska innehåll är precisare och 

inte i lika hög grad kontextberoende som de vilka återkommer i flera belägg. Det samma 

gäller de nästan trettio belägg där komplementet utgörs av participfraser.  

Vad använder då samtalsdeltagarna strukturen de e + adjektiv till? För att närma sig 

frågan kan man se på vad de belagda adjektivfraserna efter de e beskriver, d.v.s. vilken deras 

predikationsbas är (SAG del1:210]211). I materialet utkristalliserar sig relativt tydliga 

mönster. Relevant i detta sammahang är deltagarperspektivet. Ur ett deltagarperspektiv är 

frågan om vad de övriga samtalsdeltagarna har tillgång till av primär relevans i det ögonblick 

då de e + adjektiv yttras. Deltagarna har inte tillgång till den fullföljda strukturen förrän i 

efterhand.  Utifrån detta tids- och processperspektiv kan man urskilja fem olika grupper av 

predikationsbaser i materialet. 
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För det första kan de e + adjektiv användas för att uttrycka en inställning till eller ange en 

(mer objektiv) egenskap hos ett fenomen som i talögonblicket inte är igenkännbart för de 

andra samtalsdeltagarna − eller som konstrueras som icke-igenkännbart. I dessa fall klargörs 

eller specificeras predikationsbasen i en efterföljande sats eller i ett efterställt adverbial och i 

vissa fall i en ny TKE. Det ovannämnda adjektivet klart som tillsammans med strängen de e 

ofta används i responser används i regel på det här sättet (t.ex. 6.3 ovan).  

Man kunde i de aktuella fallen tala om en kataforisk användning av pronomenet det 

förutsatt att kataforisk syftning inte begränsas till något som gäller bara undantagsvis, så som 

SAG (t.ex. del 1:187; del 2:296 anm.) gör. Hammarberg kallar denna användning av de e + 

adjektiv + bisats för anteciperande. Han särskiljer emellertid inte kataforisk syftning och 

icke-refererande använding av de e och säger således heller inget om hur pronomendelen här 

analyseras.  

I utdrag 6.7 nedan, som är en utvidgning av exempel 6.4 ovan, sitter fyra sverigesvenska 

kvinnor och samtalar. I utdraget berättar B om ett besök hos sin läkare som uppmanat henne 

att dricka mycket. Det visar sig senare (rad 11−12) att hon av hälsoskäl inte ska dricka 

mycket.  

 

Utdrag 6.7 Kafferep: dricka mycke  

01 B: .h så säjer han såhär ja va där (0.5) a-  
02 å så >ska du komma ihåg< att du ska  
03 <*dricka mycke säjer han> för de man ska  

04 dricka mycke vä-* ((ansträngt)) då↑  

05 tittar ja ↑skarpt på’n (.) v[a menar du= 
06 A:                             [((hostar)) 

07 B: = me de↑ sa [ja (1.0)  
08 A:             [((hostar)) 
-> B: *jooo >de\klart att man ska dricka  
10 mycke< sa han när man* ((ljus röst)) >när de  
11 e på sommarn< (.) a men ja FÅR ju inte  
12 dricka så ja förstår inte riktit va du menar  

 

I utdraget har B berättat att hennes läkare uppmanat henne att dricka (rad 3). Hon berättar 

också om sin egen negativa reaktion på uppmaningen (rad 5, 7). Efter en paus då A hostar 

fortsätter hon och rapporterar vidare hur läkaren responderat på hennes reaktion och inleder 

på rad 9 med ett långt jooo följt av en satsformad struktur inledd med de e klart. På denna 

punkt kan de andra samtalsdeltagarna inte veta vad som är klart. Med tanke på att det efter 

satsen de e klart inte heller kommer några som helst tecken på respons från de andra 

deltagarna är det rimligt att analysera sekvensen så att predikationsbasen för de e klart inte är 
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entydigt identifierbar heller för de andra samtalsdeltagarna då satsen yttras (trots att man ska 

dricka mycket redan har yttrats tidigare i sekvensen). 

För det andra kan predikationsbasen vara entydigt igenkännbar och också uttryckligen 

omnämnd och omtalad redan då strukturen de e + adjektiv yttras. I dessa fall följs strukturen 

de e + adjektiv inte av specificeringar av predikationsbasen och funktionen är att ge ett 

omdöme om den kända referenten. Det är fallet i följande utdrag ur det finlandssvenska 

ungdomssamtalet Bastusamtal. Den här episoden gäller bilar och egenskaper hos de olika 

deltagarnas bilar.  

 

Utdrag 6.8 Bastusamtal: sextioåtta  

  [valotaulun = ljustavlan, tarkka = exakt,  
 kilsa = kilometer] 

01 Nalle: di e förvånansvärt (.) exakta dom där mätarna  
02  ((två repliker ur parallellsamtal utelämnade)) 
03 Nalle: alltså i sexti (.) i sjutti kilsa i timmen så  
04  visar valotaulun sextiåtta 

05 Dan:  °oho° 
06 Nicke: den visar ganska 
-> Nalle: de+e ganska underligt tarkka dåå 
-> Dan:  de+e betydligt mera rätt än va min @volvo@  

09  °visar (.) den e noo rikit (ruti (.) joo)° 
 

Nalle redogör i början av utdraget för hur exakta hastighetsmätarna i bilar är. Det visar sig att 

han talar om sin egen bil. Han berättar att då en hastighetsmätare med ljustavla vid sidan av 

vägen anger bilens hastighet visar den sextioåtta kilometer i timmen. Samtidigt visar hans 

egen mätare mellan sextio och sjuttio kilometer i timmen (raderna 1,3,4). Dans respons är 

knappt hörbar (rad 5). Nicke inleder en respons men avbryts av Nalle som fortsätter (rad 7) 

med en satsstruktur de e + adjektiv, med vilken han uttrycker att hans egna mätresultat (i sexti 

(.) i sjutti kilsa i timmen) är oväntat exakta. Dans respons kommer omedelbart och han 

upprepar den struktur Nalle använder i sin tur med de e + adjektivfras med två framförställda 

graderande bestämningar. I det här exemplet är predikationsbasen för de respektive 

adjektiven efter de e alltså något som kan (eller bör kunna) kännas igen och redan har 

omtalats och uttryckligen omnämnts. I traditionella termer (SAG 1999: 284) talar man i detta 

exempel om att pronomendelen här har fri anaforisk syftning. 

För det tredje används strukturen de e + adjektiv för att ge omdömen om eller beskriva 

fysiskt närvarande fenomen som egentligen inte blivit omnämnda tidigare i samtalet, men 

som ändå är möjliga att känna igen. Det handlar om både konkreta fysiska föremål och mer 

abstrakta fenomen (värme, färg...) som de kan identifiera i samtalssituationen. Detta är fallet i 
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följande utdrag ur det österbottniska samtalet Tjejkväll. I utdraget har kvinnorna precis börjat 

dricka och en av deltagarna, Trine, kommenterar det hon har i sitt glas. 

 
Utdrag 6.9 Tjejkväll: limelemonad 

1 Annina:  mm+m 
2 Nina:   dee ju int så rolit int så sitt man där tå 
3   ((ohb fras, klirr och skrammel)) 

-> Nina:  °men ¿ee/bra° alltså e smak lit som (.) lemonad 
5 Annina: får ja smak 
6 Lotta:  e de limelimonad 
  

På rad 2 i utdraget fortsätter Nina en berättelse som hon påbörjat tidigare. Hon avbryter sig 

emellertid, tydligen för att smaka på drycken och fortsätter sedan (rad 4) med strukturen men 

¿ee bra. Vid det laget kan de andra samtalsdeltagarna redan ha en uppfattning om att det är 

drycken hon talar om. Det är inte ovanligt att den här användningen av strukturen de e + 

adjektiv åtföljs av ögonrörelser, gester och andra extralingvistiska signaler som bidrar till att 

klargöra vad adjektivet beskriver, det framgår av de videoinspelningar jag har haft tillgång till 

(och av naturliga observationer). I exemplet ovan kan man visserligen inte från de andras 

uteblivna respons dra några klara slutsatser, men Ninas yttrande uppfattas tydligen inte av de 

andra som problematiskt. Då hon fortsätter med alltså ¿e smak lit som (.) lemonad blir det 

alldeles klart att det är drycken hon talar om. Man kan alltså använda strängen de e med ett 

adjektivkomplement för att ge ett omdöme eller en beskrivning av något som inte omtalas 

explicit utan som i stället är igenkännbart för de andra samtalsdeltagarna för att det fysiskt är 

närvarande. Enligt SAG (1999 del 2: 295) är pronomendelens syftning i detta fall deiktisk. 

Hammarberg för sin del  gör inte skillnad mellan anaforisk och deiktisk syftning utan räknar 

dem till samma grupp. 

För det fjärde finns det belägg där predikationsbasen över huvud inte riktigt blir klar. I de 

här beläggen handlar det i regel om subjektiva omdömen snarare än objektiva beskrivningar 

av en vag referent. Samtalsdeltagare använder strängen de e + adjektiv för att uttrycka en 

inställning till mer eller mindre vaga situationer, skeenden eller händelser. De kan vara 

antingen vagt omtalade eller implicerade i kotexten. I följande utdrag är det en av kvinnorna, 

Doris, i Kafferep, som håller på och berättar en sorglig historia för de andra om någon som 

drabbats av en dödlig sjukdom.  
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Utdrag 6.10 Kafferep: hemsk situation 

01 D: va¿ så nu har han vart å gjort  
02 dee å såånna saker (1.5) 
03 B: .hh pffuhhe 
04 D: så att eh de+e vääldit eh va heter de  
05 för nånting eh=  
-> C: =dee hem[st 
07 D:          [jobbit sånt där att de m- man 
08  måste ju lida hemst mycke Marie också  
09  utav’et å (0.8) å sen när dom aldri  
10  har vari sjuka nån gång 

 

Doris har berättat att den allvarligt sjuka personen har börjat ordna sina juridiska dokument 

sedan han fick veta att han var sjuk. På rad 3 i utdraget reagerar B på Doris berättelse genom 

en kraftig suck. Doris fortsätter men hennes yttrande (rad 4−5) är fyllt av tveksignaler och 

utdragna vokalljud.  Hon hinner egentligen inte bidra med något utan signalerar genom att 

använda så att följt av strängen de e (rad 4) att en fortsättning är att vänta, och C:s bidrag på 

rad 6 kan därför uppfattas som en ifyllnad och försök till reparation (jfr Bockgård 

2003:154−155).  Emellertid kan C:s yttrande också ses som ett eget bidrag. Vad C menar är 

hemst blir egentligen aldrig klart  i sekvensen. I stället fortsätter Doris den struktur som hon 

påbörjat tidigare (på rad 4). Hennes de+e vääldit får nu ett komplement, jobbit.  Doris 

specificerar möjligen efteråt (raderna 7−10) vad hon menar är jobbigt, men i själva verket blir 

inte predikationsbasen och referenten som avses med pronomendelen klara. Såväl i C:s som i 

Doris användning av de e + adjektiv förblir således predikationsbasen vag eller direkt oklar. 

Enligt den analysmodell som föreslås i SAG kunde syftningen hos de e i C:s yttrande 

möjligtvis klassificeras som indirekt anafor. Möjligen kunde pronomendelen anses vara 

expletiv. I själva verket finns det i kontexten inte underlag för att argumentera för antingen 

det ena eller det andra eftersom inget direkt anger vad C avser. Hur pronomenet i D:s 

yttrande på rad 4 ska analyseras enligt SAG blir också oklart då D efter adjektivet tillfogar 

sånt där och därefter ytterligare bygger ut sitt yttrande med en att-sats (rad 7) vars relation till 

det föregående sånt där är minst sagt vag. 

För det femte kan man med strängen de e + adjektiv ge en metakommentar om själva den 

omgivande kotexten, om det som sägs i samtalet. I de här fallen används adjektiven för att 

ange om det sagda t.ex. är riktigt, lämpligt, sant eller relevant. I utdrag 6.11 ur 

radioprogrammet Tryckkokaren deltar Eva i en frågesport. Hon har fått en fråga om vad det 

finns för en symbol på första sidan i en tidning. 
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Utdrag 6.11 Tryckkokaren: vikingaskepp 

1  Eva:   ett vikingaskepp 
2  Malin:   JÅ: 
-> Marcus: ett vikingaskepp å de+e alldeles korrekt 

 

Eva svarar tydligen rätt på frågan i frågesporten. I detta fall kan man notera att användningen 

av de e + adjektiv är tydligt kopplad till den pågående aktiviteten, en frågesport. Där är det 

meningen att någon frågar, en annan svarar och så anger den som frågat om svaret är rätt eller 

fel. Det betyder att Marcus användning av strängen (rad 3) projiceras genom den aktivitet 

som pågår och det gör samtidigt att predikationsbasen kan projiceras då Marcus yttrar satsen 

med de e. Man kan säga att predikationsbasen i det här fallet är igenkännbar på den punkt då 

adjektivet yttras och att den utgörs av själva diskursen.  

För att sammanfatta analyserna ovan finns det alltså fem olika sätt att använda strukturen 

de e + adjektiv med avseende på vad som beskrivs genom adjektivet. De är följande: 

a) ett fenomen som specificeras eller beskrivs i en efterföljande sats eller i ett efterställt 

adverbial (kataforisk användning av pronomendelen de)  

b) något redan uttryckligen omtalat fenomen (anaforisk användning) 

c) något i situationen indexerat, icke-omnämnt fenomen (deiktisk användning) 

d) vagt avgränsade (eller oavgränsade) situationer, skeenden eller händelser omtalade 

eller implicerade i kontexten, behöver inte kännas igen exakt (möjligen indirekt eller 

intensionell anafor eller katafor) 

e) en del av själva samtalet. 

Det finns några fall i materialet där man kan notera att en konkret predikationsbas (grupp c) 

utpekas och klargörs både med gester och blickar och med verbala medel. Det gäller i de 

material där jag har haft tillgång till video. En sådan kategori som omfattar både deiktisk och 

anaforisk eller kataforisk syftning ingår emellertid inte i den traditionella grammatikens 

begreppsapparatur. Man kan beskriva de här fallen som dubbelsyftande, men man kunde 

också tänka sig att indelningen i deiktisk och anaforisk i samtalsspråket inte är en väsentlig 

distinktion utan att det som är relevant för samtalsdeltagarna är om de kan känna igen 

referenten i talögonblicket (grupp b,c och e) eller om de inte kan det (grupp a, och eventuellt 

d) och vidare om referenten alls behöver och kan identifieras exakt (grupp d) . 

Som jag nämnde i diskussionen ovan finns det i materialet vissa adjektiv med vag och 

blek egen betydelse, som används frekvent som komplement till de e och andra som har ett 

relativt klart och självständigt innehåll och som förekommer bara i enstaka belägg. De förra 
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förfaller som sagt i kombination med strängen de e bilda mer eller mindre fasta fraser som 

används på ett rutiniserat sätt, t.ex. som avslutning på eller kommentar till en berättelse (de e 

klart att... exempel 6.7) eller som respons eller reaktion på en konkret eller omtalad handling 

(de e bra exempel 6.9). De här ”fasta fraserna” förekommer i alla av de ovanstående 

grupperna utom b. Då det handlar om adjektiv med mer självständigt betydelseinnehåll (t.ex. 

tarkka, rätt, hemst, korrekt i exemplen 6.8, 6.10 och 6.11) fördelar de sig jämnt över alla fem 

ovan exemplifierade grupper. 

När det gäller grupperna a, b (och e) nämns eller omtalas predikationsbasen explicit. I 

regel uttrycks då predikationsbasen i omedelbar anslutning till själva de e-strukturen, 

antingen i den omedelbart föregående TKE:n (grupp a) eller i samma TKE, efter de e + 

adjektiv (grupp b) som på rad 7 i exemplet nedan. Utdraget är ur Bastusamtal och i den här 

episoden berättar Nicke och Nalle för de andra hur de har ringt in till en finlandssvensk 

radiokanal för ungdomar. 

 

Utdrag 6.12 Bastusamtal: ringa till radion  

(vittu: finskt könsord, numera använt som partikel 
 tai jotain = eller nåt) 
01 Nicke: eeh du [råka int lyssna på (.) radio igåå  
02  ((5 rader utelämnade)) 
03 Nicke: vi ringde in dit helt fitt(ohb) ti Radio Extrem 
04   de va jätteroligt 
05  ((25 raders berättelse om radiosamtalet)) 
06 Nalle: de va illa (tai) jotain 
->Dan:     dee noo otrolit de hää gänge 
08 Nalle: ((skrattar)) 
09 Nicke: jåå [nu va de rolit 
10 Nalle:     [((skrattar)) 

 

Nalles och Nickes berättelse om vad de sagt och gjort håller på avslutas och på rad 6 kommer 

Nalle med en avslutande kommentar enligt mönstret för berättelsesekvenser  (se Norrby 

1998).  Dan inleder sin respons med strängen de e följt av en partikel noo (nog) och 

adjektivkomplementet otrolit. Omedelbart därefter specificerar han vad han menar är otroligt, 

de här gänge (jfr Saari 2000).  Genom att han specificerar en ny referent i sekvensen som 

predikationsbas, visar han samtidigt att kommentaren bara indirekt knyter till Nalles och 

Nickes berättelse. Han tillför på det här sättet samtidigt en ny aspekt i kontexten.  

De belägg i materialet där de e följs av en adjektivfras med en efterställd bestämning 

(grupp a) medför och pekar i regel, liksom i exemplet ovan, fram mot nya bidrag och 

öppningar i samtalet. Man kan alltså karakterisera dem som initiativdrag. Detta är också fallet 
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i exemplet nedan från Lekskolemötet där mötesdeltagarna talar om att de borde utnyttja 

lekskolans kundkort till partihandeln (tukku) mer än hittills. Viola inför en ny tråd i samtalet i 

och med att hon i sin tur, som inleds på rad 8, framför åsikten att också lekskolans föräldrar 

kunde utnyttja kortet och åka till partihandeln. Själva kortet har redan omtalats i flera turer 

men det är först i och med Violas yttrande (rad 8–12) som föräldrarnas möjlighet att utnyttja 

kortet kommer upp. 

 

Utdrag 6.13 Lekskolemöte: lite använt partihandelskort 

  (tukku = partihandel) 
01 Lisa:    så du talar om den där #ehm# 
02 Viola: tukku 
03 Lisa:  jå= 
04 Viola: =(ohb fras) (.) att de ha liksom bara använts 
05    (1.3)  
06 Viola: en gång å då ha vi int heller kunna köpa ens 
07 Lisa:  (mt) ne ja ha int föstått [de där (ohb fras) 
08 Viola:                           [att de+e no sån dänt 
->  som att (0.5) att de+e bra att att (.) föräldrar 

10  använder↑just om ni nu vill (0.5) ºti julen så 
11  skaffaº (.hh) så att man får behö- behålla de  
12  liksom men annars så  
13 Anna:  º.jåº 

 

I exemplet kommer de e + adjektivfras in på rad 9. Vid den tidpunkten i samtalet har 

samtalsdeltagarna redan gemensamt etablerat topiken partihandelskort. Föreståndaren Viola 

har också (rad 4 och 6) bidragit med en upplysning om att kortet inte används särskilt 

mycket. Då hon sedan tar turen igen och kommer in överlappande med ordförande Lisa (rad 

8) konstruerar hon sin tur som en fortsättning genom att hon inleder med konnektorn att (om 

att, se vidare Lehti-Eklund 2002). Hennes första TKE når emellertid inte, pragmatiskt sett, en 

möjlig slutpunkt och hon avslutar den med konnektorn att (rad 9). Därefter följer en 0.5 

sekunder lång paus varefter hon upprepar konnektorn och fortsätter med strängen de e + ett 

adjektiviskt komplement. Vad det är som är bra är på denna punkt egentligen inte alldeles 

klart. Viola fortsätter emellertid genast med ytterligare två att. Därefter följer en mikropaus 

varefter hon kommer med en specificering av predikationsbasen i en bisats föräldrar 

använder↑ just om ni nu vill (rad 9–10).  

Predikationsbasen för det adjektiviska predikativet i detta exempel utgör något nytt i 

sekvensen. Viola har först introducerat kortet och deltagarna har etablerat att de har en 

gemensam kunskapsbas om det. Därefter går Viola vidare och använder strängen de e + 

adjektivfras med efterställd bestämning för att säga något i situationen nytt om detta kort, 
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nämligen att föräldrarna gärna får använda det kortet. Väl att märka bereder Viola därefter 

väg för ytterligare något nytt om kortet i slutet av sin långa tur med en adversativ konnektor 

men (rad 12). Mycket riktigt följer det i turen efter utdraget vissa villkor för föräldrarnas 

användning av det omtalade kortet. 

Om de adjektivfraser som finns i komplementposition till de e kan man sammantaget säga 

att de grovt kan indelas i två olika typer. För det första finns det adjektiv som tillsammans 

med de e bildar strukturer som används på ett rutiniserat sätt och i flera belägg, d.v.s. 

strukturen i sin helhet har egenskaper utöver vad summan av delarna ger vid handen (de e 

bra, de e klart att...). De här används i regel för annat än att ge ett omdöme om eller beskriva 

något som explicit redan har uttryckts i kontexten. Om det redan i talögonblicket går att 

känna igen vad yttrandet gäller bygger den möjligheten på annat än direkt anaforisk syftning. 

För det andra finns det alldeles regelbundna syntaktiska strukturer där adjektivfrasen 

fogas till strängen de e och eventuellt efterföljs av ytterligare bestämningar eller bisatser. 

Större delen av alla adjektivfraser är av denna typ och består av adjektiv som förekommer en 

eller högst två gånger i hela materialet. Adjektiven som hör till denna grupp utrycker att det 

som refereras till med de (e), predikationsbasen, har egenskapen som uttrycks genom 

adjektivet, rent objektivt eller enligt talarens (eller någon annans) uppfattning. Egenskaperna 

som de här adjektiven beskriver är i regel mer specifika än de egenskaper som eventuellt 

beskrivs genom de mycket frekvent förekommande adjektiven. 

I beläggen med de specifikare adjektiven kan predikationsbasen antingen vara känd i 

talögonblicket eller specificeras i den omedelbart efterföljande kotexten. Det förekommer 

också att predikationsbasen aldrig specificeras eller blir klar, vare sig innan talögonblicket 

eller efter. Om predikationsbasen är specificerad redan i talögonblicket kan det ske genom 

anaforisk syftning och/eller genom att den pekas ut med icke-verbala medel (blickar, gester).  

Om predikationsbasen inte är känd i talögonblicket kan den specificeras genom ett finalt 

annex omedelbart efter adjektivet, som efterställd bestämning i adjektivfrasen eller i en 

efterföljande sats eller till och med tur.  

 

6.1.2 Nominalfraser 

 

Jag ska nu övergå till nominalfraser som komplement till strängen de e i materialet. Som sagt  

finns det dels belägg på fraser med pronomen som huvudord, dels med substantiv som 

huvudord. Av dessa två utgör fraser med substantiv som huvudord den klart större gruppen 
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både i det finlandssvenska och i det sverigesvenska materialet: medan det finns 264 (26 %) 

belägg på substantiv finns det 156 (15 %) belägg på pronomen som huvudord i det 

finlandssvenska materialet. Fördelningen i det sverigesvenska materialet är relativt lika, i 112 

fall (25 %) utgörs huvudordet av substantiv och i 43 (10 %) av ett pronomen. Sett i relativa 

andelar av alla komplement är gruppen med pronomen som huvudord dock något mindre i 

det sverigesvenska materialet, drygt 10 procent mot 15 i det finlandssvenska materialet. Vari 

denna frekvensskillnad kvalitativt sett ligger ska jag återkomma till nedan i samband med 

genomgången av de belagda fraserna med pronomen som huvudord. 

Hammarberg (u.u.) gör i sin analys inte skillnad mellan pronomen och substantiv som 

komplement till de e utan räknar ihop alla som nominalfraser. Enligt hans analys utgör 

därmed nominalfraserna den största gruppen. Så hade även varit fallet i mitt material ifall alla 

nominalfraser hade slagits samman. Jag har emellertid valt att granska dem separat eftersom 

de potentiellt används för olika funktioner i samtal. I mitt material är i själva verket andelen 

nominalfraser efter strängen de e något större än i Hammarbergs. Medan nominalfraserna i 

mitt material tillsammans utgör nästan 40 % (se uppställning 5 i avsnitt 6.1 ovan)  uppgår 

samma andel i Hammarbergs (u.u. tabell 1) material till omkring 30 %. 

 

6.1.2.1 Pronomen som huvudord 

 

I fråga om pronomen som huvudord i nominalfraser efter de e hittar vi dem (enligt SAG:s 

indelning, del 2: 237) i båda delmaterialen bland tre olika typer av pronomen:  

1)  bland de definita pronomina: antingen personliga (det, den, han, min) eller 

demonstrativa (de här, den här),  

2)  bland de kvantitativa (mycket, lite) eller  

3)  bland de relationella (samma, likadan, nästa).  

Av dessa specificeras de personliga och de demonstrativa  pronomina i några fall av 

efterställda bestämningar: de e han som…, de e de här om…(se vidare utdrag 6.13 nedan). I 

andra fall står pronomina ensamma som komplement: de e de, de e han. De kvantitativa och 

de relationella pronomina som komplement till de e får oftast åtminstone en framförställd 

bestämning, ett gradadverb, t.ex. de e väldit mycke, de e helt samma, eller ett graderande 

prefix, t.ex. de e jättelite. De relationella pronomina följs dessutom i regel antingen av en 

prepositionsfras eller av en bisats: annat än…. 
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Då strukturen de e + pronomen tas in i samtalet sker det i regel som fortsättning på något 

tidigare sagt. Yttranden med de e + pronomen refererar till något vid yttrandetidpunkten 

omtalat eller igenkännbart i samtalssituationen, som i utdrag 6.13 ur Novemberkaffe. De 

pronominella komplementen används för att ge ytterligare information om, karakterisera eller 

specificera något som redan är omtalat och som genom pronomenet konstrueras som känt. 

Det motsvarar grupp b i fråga om predikationsbasen för de e + adjektiv (se ovan avsnitt 

6.1.1). 

 I denna funktion används alla olika typer av belagda pronomen i den mån de används 

konkret refererande. I följande exempel får pronomenet såndänt en efterställd bestämning i 

form av en relativ bisats och hela TKE:n får därmed formen av en utbrytningskonstruktion 

(SAG 1999 del:235).  

 

Utdrag 6.14 Novemberkaffe: lära sig lyfta 

01 U: å sen när folk int kan lyfta (.) så som det ska 
02 [lyftas me knäna utan det  lyf]tas med ryggen i 
03  stället 
04 S: [(ska lyftas)(.) ännu (.) jå+å] 
05 U: [(för att] gå ner) 
06 S: [jå+å    ] 
-> U: .nff [de+e såndänt]som man borde lära sig i skolan 
08  men som int lärs 
09 S:      [jå:: 

 

På rad 7 i utdraget använder Ulla ett demonstrativt pronomen såndänt för att referera till det 

hon och Siv precis talat om, nämligen hur man ska lyfta för att inte få ont i ryggen. Hon 

fortsätter med en efterställd bestämning. På det sättet bidrar hon samtidigt med en ny aspekt 

av den redan omtalade och aktualiserade referenten. Den efterställda bestämningen till det 

anaforiskt refererande pronomenet såndänt kan alltså användas för att talaren vill säga något 

nytt om en redan specificerad referent.  

Då yttrandet är avslutat har det den form som i SAG (ibid.) definieras som en 

utbrytningskonstruktion. Enligt SAG används utbrytningskonstruktionen då talaren 

förutsätter att lyssnaren vet att det som uttrycks genom den relativa bisatsen är sant, men inte 

om vad det är som är sant. I exemplet ovan bidrar emellertid snarare den relativa bisatsen 

med en ny aspekt om något som redan gjorts igenkännbart. Man kan således säga att strängen 

de e + pronomen + relativ bisats här har gått in i den mer generellt definierade 

utbrytningskonstruktionen men att funktionen i sekvensen är mer specifik och entydigt 

bunden till den pågående mikrokontexten.  
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 I vissa fall används den efterställda bestämningen (som kan, men inte måste, vara en 

relativ bisats) emellertid för att specificera en omtalad referent mer, eller för att entydigt 

definiera den. Det är fallet i följande utdrag ur det sverigesvenska Kafferep. Kvinnorna har 

talat om en dans där A och B har varit med. Som avslutning på berättelsen konkluderar A att 

hon inte tänker delta i en liknande tillställning flera gånger. Också i detta fall unifierar 

strukturen de e + pronomen + efterställd bestämning med den traditionella grammatikens 

(mer generella) utbrytningskonstruktion. 

 

Utdrag 6.15 Kafferep: gubbar som dansar 

01 A: å å å om hon kommer å säjer nån gång åt mä ska du 
02 inte gå me på Lillgården [eller nånting= 
03 B:                          [jaa 
04 A: =så kommer ja å säja *nä nä de+e ingen  
05 idé* HEhe (ohb) har för- för- försökt  
06  [me (ahllthaha) 
07 B o C: ((skrattar)) 
08 D: (du har ju aldrig) haft fler ö:h fel klientel  

09 A: ↑hö↑:ha 
-> B: neej dee ju dom som går å dansar på  
11 Lillgården [så de va väl samma sorts gubbar  

 

Efter att A konkluderat att hon inte tänker gå med på flera danser på Lillgården för de+e 

ingen idé kommer D med ett förslag. Hon menar att A kanske har haft fel klientel, d.v.s. det 

har varit fel danspartner på danserna. Tidigare i berättelsen har nämligen A tagit upp problem 

med äldre män på dansen som av olika orsaker inte har kunnat dansa. Som respons på D:s 

påstående (som hon dessutom själv konstruerar om med en självreparation) du har ju aldrig 

haft fler ö:h fel klientel (rad 8) skrattar A till (rad 9). B som också varit med på dansen 

kommer med en respons neej dee ju dom som... (rad 10−11) och specificerar med den 

strukturen att det är just precis de männen som går på dansen. Något annat klientel finns inte. 

Här motsvarar således även funktionen den funktion SAG (ibid.) anger för 

utbrytningskonstruktionen.  

Av de pronomen som uppträder som komplement efter strängen de e utgör de (det) en 

speciell grupp (se ovan, kapitel 5) i och med att de är det enda pronominella komplementet 

som i materialet används med kataforisk referens. Det är alltså bara de som komplement som 

refererar till något icke-omtalat, icke-igenkännbart vid den tidpunkt då det uttalas. I de fall då 

komplementet de inte är igenkännbart i talögonblicket konstrueras det med en efterställd 

bestämning i form av en att-sats eller infinitivfras de e DE att… I de fall där referenten är 
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igenkännbar förekommer i materialet efterställda bestämningar i form av relativa bisatser de e 

DE som… varvid strukturen kan sägas unifiera med den traditionella grammatikens 

utbrytningskonstruktion. Då referenten är igenkännbar kan emellertid strängen de e DE också 

konstrueras utan syntaktiskt knuten bestämning. I vissa fall specificeras dock referenten till 

det senare DE i en struktur som följer efter strängen utan att vara knuten syntaktiskt till denna 

(se exempel 5.2 i avsnitt 5.1 ur Tryckkokaren: de e DE liksom de kan int slå fel på de vise…). 

För en närmare analys av fraser med den lexikala strängen de e de hänvisas till Forsskåhl 

(u.a.). 

Sammanfattningsvis kan man säga om pronomen som komplement till strängen de e att de 

i regel används som responsdrag på något i den pågående sekvensen. Referenten för 

pronomendelen i strängen de e är ofta igenkännbar i talögonblicket. Den kan antingen kännas 

igen som en i situationen vagt omtalad eller implicerad företeelse (exempel 6.14) eller som 

ett omtalat konkret föremål eller en person (exempel 6.15). Genom pronomenkomplement till 

de e utpekas eller specificeras ytterligare något omtalat eller utpekat eller något som 

förväntas vara känt för de andra deltagarna. Helt klart om det i dessa fall kan anses vara 

pronomendelen i de e eller det pronominella komplementet som refererar behöver av allt att 

döma inte redas ut för samtalsdeltagarna. Pronomendelen i utdrag 6.15 (de e dom som...) 

skulle emellertid i traditionell grammatisk analys anses vara expletiv i en 

utbrytningskonstruktion. Jag menar däremot att det för samtalsdeltagarna i den pågående 

sekvensen är klart redan då strängen de e yttras på rad 8 att yttrandet pekar bakåt och utgör 

respons på föregående tur där referenten klientel omnämns.  

Strängen de e DE att… , slutligen, utgör ett undantag från det ovan beskrivna mönstret 

med de e + pronomen som responsdrag i sekvensen. Den strängen kan, som jag visat i avsnitt 

5.1, användas utan att något led refererar bakåt i samtalet eller ens refererar vagare till något 

redan igenkännbart.  

 

6.1.2.2 Räkneord som huvudord 

 

En särskild grupp bland nominalfraserna utgör fraserna med räkneord som huvudord. Det är 

dock inte utan vidare klart om de alls ska hänföras till nominalfraserna. SAG ger heller ingen 

information på denna punkt. E. Andersson (1994:23) menar emellertid att grundtalen kan ses 

som artikulära pronomen, d.v.s. sådana som kan utgöra huvudord i en nominalfras men 
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också bestämning till ett substantiv. SAG (1999 del 3:326) tar inte heller upp räkneord som 

möjliga predikativ. I mitt material används dock räkneord som komplement till de e i ett tiotal 

belägg. Ett exempel ges i utdrag 6.16 ur Tjejkväll där Nilla ställer en fråga om Anninas nya 

bostad.  

 

Utdrag 6.16 Tjejkväll: hur stort 

01 Nilla:  hur stort haar ni  
-> Annina: dee (.) femtifem 
03 Trine: tvåå rum då alltså 

 

Genom sin fråga på rad 1 hur stort haar ni skapar Nilla en kontextuell ram som lämnar 

utrymme för Annina att svara bara med strängen de e plus ett räkneord. Gemensamt för alla 

fraser med räkneord som huvudord efter de e är just att de utgör andra led eller i vissa fall 

tredje led i ett yttrandepar där första ledet i regel utgörs av en fråga. För de flesta beläggen 

gäller dessutom att de räkneord som används kan förstås bara mot bakgrund av den 

fysikaliska enhet (här kvadratmeter) som den kontextuella ramen gör relevant. I de här 

beläggen är också referenten för pronomendelen i strängen, som i exemplet ovan, alltid 

igenkännbar utgående från den semantiska rymd som frågeledet aktualiserar. Strängen de e + 

räkneord projiceras alltså i regel kontextuellt genom en föregående fråga. 

 

6.1.2.3 Substantiv som huvudord 

 

Jag ska nu gå över till de nominalfraser med substantiv som huvudord som utgör komplement 

till de e. Som sagt finns det i det finlandssvenska materialet totalt 266 belägg på sådana, i det 

sverigesvenska 116.  

I materialet används substantiven som komplement till strängen de e på det sättet att man 

pragmatiskt kan analysera dem som korrelat och referenter till strängens pronomendel. 

Visserligen har man i traditionell grammatisk litteratur ansett att pronomenet det i t.ex. 

presenteringskonstruktioner är att betrakta som icke-refererande eller expletivt (se avsnitt 

1.1.1 ovan; Sundman 1980: 17−19; SAG 1999 del 1 168; 172). Jag menar dock att man, 

åtminstone då det gäller strängen de e i samtal, på pragmatiska grunder kan tänka sig att t.ex. 

så kallade formella subjekt i dessa fall egentligen syftar framåt och likaså subjekt i den 

övergripande satsen i en utbrytningskonstruktion (se t.ex. utdrag 6.16).  
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Min uppfattning är att man kan motivera en analys som ovan genom att kopulaverbet 

ställer upp en likhetsrelation mellan pronomendelen och strängens nominala komplement. 

Frågan är emellertid vad man avser med begreppet syftar i samband med en struktur som de e 

+ nominalt komplement. Strängen de e projicerar i dessa fall framför allt nominalfrasen och 

kopplar den i vissa fall till något redan omtalat. De två leden, före och efter kopulaverbet, står 

helt enkelt för samma sak och då kan man argumentera för att det finns ett koreferentiellt 

förhållande mellan pronomenet och komplementet.  

En specifik om än liten grupp bland nominalfraser med substantiv som komplement till de 

e utgör de fraser där huvudordet är ett egennamn. Totalt gäller det 13 belägg i det 

finlandssvenska materialet och 11 i det sverigesvenska. Bland egennamnen finns både namn 

på platser och namn på personer. I alla fem belägg på ortnamn som komplement till de e 

konstrueras huvudordet utan några som helst bestämningar. Samtliga fem belägg utgör svar 

på frågor (se vidare kapitel 7 om strängens position i sekvensen, turen och 

turkonstruktionsenheten). Något fler belägg finns i materialet på namn på personer, 10 i det 

finlandssvenska materialet och 8 i det sverigesvenska. Av de sammanlagt 18 beläggen 

konstrueras några med efterställt satsattribut som i exemplet nedan. 

 

Utdrag 6.17 Lekskolemöte: dricka till maten 

01 Anna:  dricker ni mjölk nu (då) me barnen (*h*) 
02 Viola: nu dricker di (.) v- varje da ti  
03 Anna:  gröten 
-> Viola: ti gröten å så dricker di de+e ungefär Sami som 
05   ºdricker (m) vattenº 
06 (Anna): ((lång fnysande utandning)) (.hh) 
07 Lisa:  jå 

 

På rad 4 svarar Viola på Annas fråga om barnen i lekskolan dricker mjölk. Hon har inlett sitt 

jakande svar på rad 2 nu dricker di (.) v- varje da ti. Anna som ställt frågan fyller själv i att 

detta gäller då barnen äter gröt (rad 3), vilket Viola bekräftar genom att upprepa Annas 

förslag (rad 4). Hon fortsätter med en struktur som hon emellertid inte fullbordar å så dricker 

di. Utan paus eller förändring i grundtonsfrekvens eller intensitet inleder hon en ny syntaktisk 

struktur med de e. Med komplementet och dess efterställda bestämning (rad 4–5) introducerar 

hon sedan en ny referent, ett av barnen, Sami, som uppenbarligen utgör ett undantag från det 

hon själv sagt tidigare. Noteras kan att hon använder en vaghetsmarkör ungefär framför Sami, 

som eventuellt kan förstås så att det finns några andra barn som ibland dricker vatten eller att 
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Sami också ibland dricker mjölk. Hur markören uppfattas eller är avsedd att uppfattas 

kommer inte fram i samtalet. 

Fraser som den i exemplet ovan, där ett egennamn + efterställd bestämning konstrueras 

som komplement till de e, tenderar att ingå i längre turer med flera TKE:n. De får sällan 

någon tydlig uppföljning eller respons av de övriga samtalsdeltagarna. De utgör alltså inte 

heller tydliga responseliciterande första led i yttrandepar. Genomgående är att de har 

initiativdrag men skapar inga tydliga förväntningar på mer respons än minimala kvitteringar. 

De används snarast för att specificera en referent eller ett förhållande som är relevant för den 

pågående turen, som i exempel 6.17. I de fall där den efterställda bestämningen utgörs av en 

relativ bisats unifierar de också med den generella utbryningskonstruktionen. 

Fraser med egennamn som konstrueras utan attribut, utgör för sin del typiska andra led i 

yttrandepar. Det handlar då om sekvenser där första ledet utgörs av ett informationssökande 

yttrande som i exemplet ur Tjejkväll nedan. På rad 2 undrar Trine om det är Ida som ringer på 

dörren. Anninas yttrande på rad 5 fungerar som svar på Trines undran. 

 

Utdrag 6.18 Tjejkväll: vem kommer? 

01  ((dörrklocka)) 
02 Trine: I/da 
03   ((steg)) 
04 Nilla: ingen slipp väl in här= 
-> Annina: =jåå ¿ee nog Ida 
06  ((ohb prat)) 

 

Egennamn som komplement till de e används alltså för mycket specifika ändamål i 

materialet. Generellt fyller de funktionen att specificera en referent. De kan komma in som en 

definition eller specificering som är relevant i den pågående turen eller sekvensen, som i 

exempel 6.17, eller utgöra svar på en fråga eller någon annan typ av informationssökande 

yttrande, som i exempel 6.18. I det förra fallet konstrueras egenamnet vanligen med en 

efterställd bestämning. I det senare fallet konstrueras egennamnet utan attribut som 

komplement till strängen.  

Bland de nominala komplementen till de e i materialet utgör andra substantiv än 

egennamn en stor grupp. Det finns såväl dividuativa som individuativa (SAG 1999: 

Substantiv § 3) och såväl konkreta som abstrakta substantiv i denna position. Likaså visar 

materialet belägg där substantiven i den aktuella syntaktiska positionen står i singularis och 

belägg där substantivet står i pluralis. Valet av morfologisk form är naturligtvis beroende av 
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innehållet, vad talaren vill säga. Det förefaller alltså inte finnas några syntaktiskt betingade 

restriktioner på vare sig substantivets semantiska beskaffenhet eller numerusform då 

nominalfrasen står som komplement till de e. 

I fråga om speciesböjningen hos de substantiv som står som huvudord i nominalfraserna 

visar det sig att bara omkring en femtedel av alla substantiv i det finlandssvenska materialet 

och omkring en sjundedel i det sverigesvenska står i bestämd form eller konstrueras med 

genitivattribut så att frasen som helhet är definit. Största delen av alla nominalfraser med 

substantiv är indefinita. Jag ska nedan granska den syntaktiska strukturen hos de definita och 

de indefinita nominalfraserna separat för att sedan sammanfatta med en jämförelse av 

frasernas interna struktur och deras interaktionella funktion.  

 

Definita nominalfraser 

 

Till gruppen definita nominalfraser som komplement till strängen de e hör fraser där 

substantivet står i bestämd form och fraser där substantivet står i obestämd form och ett 

framförställt genitivattribut gör frasen definit. Enligt Hellberg (1987) används den definita 

formen för att signalera att en referent är eller bör vara igenkännbar för de andra 

samtalsdeltagarna eller läsarna. Man kan alltså tänka sig att då definita nominalfraser används 

som komplement till de e så handlar det om sekvenser där referenten kan kännas igen i 

talögonblicket eller alternativt preciseras i den omedelbart efterföljande kontexten.  

De definita nominalfraserna som komplement till de e utgör en relativt sett liten grupp 

med drygt sextio belägg (av totalt 266 fisv och 116 svsv nominalfraser med substantiv som 

huvudord). I mitt material konstrueras de utan undantag med bestämningar. Fraserna med 

genitivattribut visar sig alla ingå i TKE:n som bidrar med mer och ofta ny information om 

redan introducerade och behandlade referenter, som i utdraget nedan, ur inspelningen 

Kafferep. Samtalet handlar här om vad man kallar den vars son har en hund (t.ex. mattemor 

eller hussemor) och i episoden har många olika förslag kommit fram.  

 

Utdrag 6.19 Kafferep: vems hund 

1 B: ja va e de [egentligen 
2 D:            [hhehhuu 
3 A: nä nämen eh vänta nu 
4 C: husse å [matte 
5 A:         [nej nej e din dootters hund 
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-> D: nä de+e min sons hund 
7 A: din sons hund 

 

B frågar i inledningen av utdraget vilken relationen egentligen är mellan hunden, hundens 

ägare och D. Efter olika förslag och kommentarer från de andra svarar D på rad 6 de+e min 

sons hund.  Efter det fortsätter deltagarna resonemanget och kommer till att D måste kallas 

hussemor. Strängen de e + genitivattribut + substantiv i obestämd form används alltså för att 

klargöra sakförhållandet om något som redan har omtalats i kontexten och då informationen 

har erbjudits fortsätter samtalet utifrån den givna informationen. 

Då det gäller de fraser där huvudordet i nominalfrasen står i bestämd form har de ett 

gemensamt drag i att de bara får vissa få typer av bestämningar. Bland de framförställda 

bestämningarna utgör demonstrativa pronomen en stor grupp. Sådana finns belagda i mer än 

hälften av de aktuella nominalfraserna. De demonstrativa pronomen som förekommer är 

den/det/de här/där, som i följande utdrag ur det finlandssvenska samtalet Lekskolemöte. På 

en punkt i samtalet diskuterar mötet de barn som ska börja gå i lekskolan på hösten. Anna vill 

veta hur många barn det är fråga om och ordförande Lisa instämmer. 

 

Utdrag 6.20 Lekskolemöte: aderton barn 

01 Anna:     hu många barn ha- (.) har vi id- har vi n*u* 
02 Lisa:     jå de+e en sån dän uppgift som ja vill ha av dej 
03      också= 
04 Viola:    =aderton barn [vi 
05(Runa):                 [(adert[on) 
06 Lisa:                         [(oh[b fras) 
07 Anna:                         [ºaha adertonº 
08   ((drygt tio minuter utelämnat)) 
09 Lisa:  (hh) de som (.) ble osagt ja har de här lappen  
->          här framför mej dee alltså di här aderton barnen 
11   (.) nu hoppar #ja lite# men (.) men ºde+e (.) 
12   meningen att vi ska komma(0.5) hem också nångång 
13   (h) vi har aderton barn å tre syskonpar (h) har  
14   (.) öhm (0.7) #öh# uppgifter om hu många som har  
15  svenska som modersºmålº 
 

 

I det här utdraget har de aderton barnen omtalats tidigare i samtalet (raderna 1−7). I själva 

verket har de inte bara omtalats utan de har utgjort själva topiken under en episod i samtalet 

och när Lisa på nytt tar upp dem använder hon sig av strukturen de e + di här + substantivet i 

bestämd form. Lisa markerar i själva verket även själv på olika sätt (raderna 9, 10 och 11) att 

hon refererar till något som tidigare varit aktuellt.  
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Då det gäller komplementet till strängen de e kan den här/där enligt SAG (1999 del 

2:316–317) i ledigt talspråk och som bestämning till ett substantiv användas både deiktiskt 

och anaforiskt. I denna funktion är emellertid anafor och deixis svåra att hålla isär eftersom 

det som anspelas på genom den här/den där ligger så långt tillbaka i samtalet. Skillnaden 

mellan anafor och deixis vid användningen av den här/den där är emellertid ännu mer vag i 

följande exempel ur samma samtal. Här handlar det om program eller aktiviteter som 

mötesdeltagarna tycker att de kunde ordna. Runa kommer med ett förslag och nämner i det 

sammanhanget di här tummeldagana som hon tydligen tänker sig att de andra känner till. 

Notera att de e även i detta fall ingår i en utbrytningskonstruktion, vilket  jag återkommer till 

nedan.  

 

Utdrag 6.21 Lekskolemöte: ordna aktiviteter 

01 Runa: vi borde egentligen ha sån däna aktiviteter så   
02 de som man borde nångång (ha någo) (.) lätt e  
-> trevliga så de+e di här (.) tummeldagana som (vi) 
04 (ohb fras) (.) att (någå) likºnandeº 
05 Niklas:  var brukar tummeldagana vaa 

 

På rad 3 kommer Runa med ett exempel på vad lekskolan kunde ordna de e dihär 

tummeldagana. I det här exemplet har inte referenten explicit omtalats tidigare under 

inspelningen, men Runa presenterar ändå tummeldagana som något som är möjligt att känna 

igen, även genom användningen av dihär. Hon bygger på en (föreställning om) en gemensam 

erfarenhet. Erfarenheten kan antingen vara språkligt baserad varvid pronomenet kan sägas 

vara anaforiskt, eller icke-språkligt baserad varvid pronomenet är deiktiskt. Däremot är 

uppdelningen i anafor eller deixis i detta sammanhang kanske inte ens relevant. Väl att märka 

visar Niklas i sin repons (rad 5) att han faktiskt vet vad Runa avser och att han alltså delar 

erfarenheten. 

Vid sidan av de funktioner SAG (1999 del 2:316–317) tar upp för demonstrativa 

pronomen som bestämningar till substantiv tycker jag mig, utifrån utdragen ovan och flera 

liknande i materialet, kunna argumentera för ytterligare en, nämligen den att den här/den där 

används interaktionellt projicerande. Strukturen den/det/de här/där före ett substantiv och 

efter strängen de e används uppenbarligen för att signalera till de andra samtalsdeltagarna att 

nu introduceras något igenkännbart men nytt i denna kontext eller i den pågående topiken. I 

de här exemplen handlar det om aderton barnen och tummeldagarna som de andra deltagarna 
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(eller någon av dem) borde kunna identifiera utifrån gemensamma erfarenheter (se även Saari 

2000; jfr Wide u.a. om dialektal användning av den/det + nominalfras).  

En annan typ av framförställda pronomen som bestämning till substantivkomplement, 

som förekommer i flera belägg, utgör det relationella pronomenet enda: de e enda regeln som 

finns. Antalet belägg är inte stort, under tio, men bland dessa kan man skönja ett mönster, 

nämligen att enda alltid går hand i hand med efterställda attribut, antingen i form av 

infinitivfraser  eller i form av som-satser (varvid strukturen får formen av 

utbrytningskonstruktioner), som i följande exempel. Utdraget kommer från Bastusamtal och 

Nalle kommenterar Nickes tendens att ha sönder saker.  

 

Utdrag 6.22 Bastusamtal: om nånting går sönder 

01 Nalle:  om nånting gåå sönder *så e de Nicke som ha 
02  söndra [ de* 
03 Mi o D:        [((skrattar))=  
04 Milla: =*å int [fixa de*   ] 
05 Dan:          [*å dee enda]  
06 Na o L:  ((skrattar)) 
-> Dan:   å dee enda regeln som finns* 
08 Milla:  jå å int fixar de ((skratt)) 
09 Dan:    nä’int (.) nä han köper hellre nytt ((skrattar)) 

 

Nalles inledande kommentar i utdraget utgör slutet på en längre beskrivning av något Nicke 

har gjort. Hans kommentar möts av skratt och en repons av Milla på rad 4. Dan inleder för sin 

del en respons på rad 5 å dee enda. Nalle och Lasse börjar emellertid skratta (rad 6) och på 

rad 7 upprepar Dan sin tidigare inledning och fullföljer nu med ett substantiv i bestämd form 

följt av en som-sats.  

Pronomendelen i strängen de e i det här exemplet kan å ena sidan anses syfta bakåt i 

samtalet på Nalles yttrande (rad 1−2). Å andra sidan likställs den genom verbdelen med 

nominalfrasen. Att på en pragmatiskt sett entydig grund fastställa referensbindningen för 

pronomendelen i strängen de i det här fallet är alltså problematiskt. Återigen menar jag att en 

entydig syftning och referent kanske inte ens är meningsfullt att fastställa i ett sådant här fall. 

Nämnas kan vidare att de ovan kommenterade som-satserna och infinitivfraserna 

samtidigt utgör de enda belagda typerna av efterställda bestämningar till substantiv i bestämd 

form som komplement till de e. De används i drygt tio belägg.  

Innan jag går vidare med analysen vill jag emellertid kommentera min syn på relationen 

mellan strängen de e och utbrytningskonstruktionen (och presentering, SAG 1999 del 1:212) 
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så som den definieras i traditionell grammatik. Utbrytningskonstruktionen definieras så att 

den å ena sidan ligger på en mer generell nivå genom att den kan unifiera med flera olika 

konkreta strängar, t.ex. de e, de va och de skulle va. Å andra sidan är 

utbrytningskonstruktionen också mer specifik än strängen de e + nominalt komplement + 

relativsats genom att utbrytningskonstruktionen definitionsmässigt inleds med ett icke-

refererande pronomen. Det betyder att yttrandet de e enda regeln som finns i exemplet ovan 

inte kan anses som resultat av en utbrytningskonstruktion.  

Vidare menar jag att utbrytningskonstruktionen i traditionell grammatik bygger på ett 

produktperspektiv medan min analys av strängen de e här bygger på ett processperspektiv. Då 

strängen de e har yttrats, och till och med då ett nominalt komplement har yttrats, ”finns” 

ingen utbrytningskonstruktion där. Den relativsats som fogas till komplementet bidrar i vissa 

fall med ny specificerande information i sekvensen snarare än anger något som ”talaren 

förutsätter att lyssnaren vet” att är sant. Med tanke på samtalsspråkets inkrementella 

tillblivelse, bit för bit (se t.ex. Schegloff 1979:281; Schegloff 1996:55−56; Lerner 1996), ser 

jag alltså utbrytningskonstruktionen i detta sammanhang som en (potentiell) generell och 

abstrakt konstruktion, kanske ett mönsterminne (Andersson 2005) som samtalsdeltagare kan 

låta den mer specifika strängen de e gå in i. Jag tycker emellertid utifrån de belägg jag 

analyserat och diskuterat ovan att funktionerna hos strängen i de specifika kontexter där den 

används är mer specifika än den som t.ex. anges för utbrytningskonstruktionen i SAG (del 

4:517).   

Sammantaget kan man säga om de definita nominalfraserna som komplement till de e att 

de utgör en rätt liten men brokig skara. De utformas i regel i enlighet med de mer generellt 

definierade strukturer, t.ex. utbrytningskonstruktionen, som beskrivits inom traditionell 

grammatik. Den definita nominalfrasen har syntaktiskt sett en svårgripbar relation till 

strukturen de e och pronomendelens referentiella bindningar. Komplementet kan på sätt och 

vis, genom den likhetsrelation som kopulaverbet ställer upp, analyseras som korrelat, men i 

flera belägg knyter samtidigt de e bakåt i sekvensen så att hela satsstrukturen fungerar som 

respons på en tidigare tur.  

Definita nominalfraser i den aktuella syntaktiska positionen används i mitt 

undersökningsmaterial som de generellt brukar användas (jfr Hellberg 1987), nämligen för att 

introducera i sekvensen nya, men igenkännbara referenter, nya aspekter och ny information. 

De används också för att tillföra ny information om eller nya aspekter på redan nämnda och 

kända referenter genom att talaren konstruerar ett substantiv efter de e med adjektiv- eller 
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possessivattribut. Den nya informationen kan också bestå i att talaren benämner en redan 

omtalad eller antydd referent med ett nytt substantiv (som i exempel tummeldagana ovan). 

Definita nominalfraser används slutligen också för att (åter)aktualisera referenter som genom 

den valda definita formen konstrueras som gemensam erfarenhet.  

 

Indefinita nominalfraser  

 

Om de indefinita nominalfraserna kan inledningsvis konstateras att de är mer än fyra gånger 

så vanliga som de definita, omkring 240 belägg totalt. Syntaktiskt konstrueras de både med 

och utan framförställda och efterställda bestämningar. I analysen nedan börjar jag med fraser 

utan bestämningar, tar sedan upp efterställda bestämningar och slutligen de framförställda 

bestämningarna.  

I materialet både från Finland och från Sverige förekommer förhållandevis många belägg 

på substantiv i obestämd form som används utan bestämningar då de utgör komplement till 

de e. I Sundmans undersökning från 1980 om existentialkonstruktionen i tidningsspråk (1980: 

88−89) utgör substantiv i obestämd form omkring en fjärdedel av alla komplement till det är 

(i Sundmans undersökning det egentliga subjektet).  

I mitt undersökningsmaterial förekommer en talspråksegen konstruktion som helt saknas i 

SAGS:s redogörelser och i Sundmans material. Av de ensamstående substantiven i obestämd 

form i mitt samtalsmaterial ingår nämligen nästan 60 (både i de sverigesvenska och det 

finlandssvenska materialet) i en så kallad apokoinou-konstruktion (för en omfattande analys 

se Norén 2007; jfr anakolut SAG 1999 del 1:152). Vad det handlar om är att yttranden 

inledda med de e efter substantivkomplementet i obestämd form fortsätter som en ny 

syntaktisk enhet där komplementet samtidigt utgör början på den nya strukturen. 

Apokoinou- konstruktionen är typisk för samtal och kommer sig av att det talade språket 

produceras i realtid. Först i efterhand kan samtalsspråket analyseras som produkt och 

därigenom som språklig apokoinou-struktur (se vidare Norén 2005; 2007). I utdraget nedan 

finns exempel på detta i Ullas yttrande på rad 7. 

 

Utdrag 6.23 Novemberkaffe: plåtslagare 

01 S: men de stämmer att vi sen 
02 nä vi då hade (0.6) 
03 diskutera de här om plåtslagare 
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04 T: jo  
05 S: å såna eller va di nu kallas 
06 takslagare va di nu kallas 
-> U: mm (.) de+e plåtslagare kallas dom jo 
08 T: jo 

 

I utdraget produceras apokoinou-konstruktionen av Ulla på rad 7. Typiskt för en sådan 

konstruktion är alltså att det finns ett syntaktiskt centralled (Norén 2005:61) som hänger ihop 

dels med den föregående strukturen, dels med den efterföljande utan att de hänger ihop 

sinsemellan. Att strängen de e ofta inleder en sådan har även Norén noterat (se 2007:366). 

En annan struktur som inte har beskrivits i tidigare litteratur och som förekommer i mitt 

material är den där ett substantivkomplement till de e består av individuativa ”nakna” 

substantiv i obestämd form konstruerade utan artikel eller kvantitetsattribut. I utdraget nedan, 

taget ur inspelningen Bastusamtal, finns ett exempel på detta i Millas yttrande på rad 2. I 

utdraget talar deltagarna om yxhuttare. Det är en person som sysslar med yxhuttning, en 

kastgren i vilken man kastar särskilda kastyxor mot måltavlor. Verbet hutta är en dialektal 

motsvarighet till ’kasta’. 

 

Utdrag 6.24 Bastusamtal: Finlands bästa yxhuttare 

01 Milla: hon e väl hon e väl *Finlands bästa jå  
->  (.)yxhuttare (.) dee me[rit*] 
03 Nalle:                        [dee ] alltid bra å  
04  vaa bäst på nånting 

 

Möjligen handlar de tio beläggen på denna användning av obestämd form utan artikel om ett 

talspråkligt mönster, men det är inte uteslutet att beläggen bara utgör tillfälligheter. Jag ser 

det dock inte som omöjligt att denna struktur har en klar funktion och att det alltså inte är 

fråga om ”en felkonstruktion”, en tillfällighet eller ett misstag från talarnas sida. Hypotetiskt 

menar jag att den här artikellösa användningen påminner om användningen av adjektiv som 

komplement till strängen de e. Substantiv som konstrueras på detta sätt utan artikel är bl.a. 

merit, skillnad, delikatess, storgrej, aircondition, överkurs. Då de används som komplement 

till de e kunde man tänka sig att de egenskaper som är förknippade med referenterna för 

substantiven aktualiseras snarare än referenterna själva.  

Väl att märka förekommer strukturen i tre av de finlandssvenska (både från Österbotten 

och södra Finland) och två av de sverigesvenska samtalen. Beläggen kan alltså inte anses visa 

på något idiosynkratiskt mönster, påverkan från finskan eller ens en regional användning.  
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En stor grupp i materialet utgörs vidare av substantiv i obestämd form konstruerade utan 

bestämningar, men med artikel där den också syntaktiskt är att förvänta. Den här typen av 

nominalfras förekommer oftast i en alldeles specifik typ av sekvens i materialet. Det är 

sekvenser där satsen de e + NP utgör respons på en direkt fråga om eller förslag till vad något 

utpekat eller omtalat är, eller på en mer allmän och vag fråga om vad som finns någonstans. I 

samtliga belägg utformas initiativdraget med strängen e de som i utdraget nedan. Ordförande 

Lisa i Lekskolemöte undrar om ett papper de talat om är ett original eller en kopia. 

 

Utdrag 6.25 Lekskolemöte: e de en kopia 

01 Lisa:    e de också en kopia= 
-> Niklas: =jå de+e en kopia ja har en kopi[a (ohb) 

 

Jag ska nu gå över till de indefinita nominalfraser som konstrueras med bestämningar. De 

efterställda attribut som finns belagda i materialet är relativa bisatser, prepositionsfraser , 

infinitivfraser och adverbsfraser (se exempel 6.33). I följande utdrag exemplifieras relativsats 

som efterställt attribut.  

 
Utdrag 6.26 Avdelningsmöte: ett flyttat möte 

1 CD: ja hej Lena de är Ca[rina å alla andra här (.) 
2 vi *sitter* (0,3) ((skrattar)) de+e möte hehehe  
3 *avdelningsmöte* 
4 LG: aha va bra  
5 [tretton rader utelämnade] 
6 LG: <e de:> m jaha de+e ett:  
->CD: dee ett avdelningsmöte som är flyttat 
8 CD: från morgonen till nu 
 
 

 

Då det nominala komplementet konstrueras med relativsats unifierar strängen, som redan 

diskuterats ovan, åtminstone till formen, med utbrytningskonstruktionen.  Emellertid är det 

inte alldeles klart om strukturen och funktionen är den samma som hos 

utbrytningskonstruktionen (enligt SAG 1999 del 4: 517). I det här exemplet syftar 

pronomendelen i de e åtminstone vagt på det möte som redan har omtalats och relativsatsen 

bidrar för sin del snarast med ny information om detta möte. Referenten möte är redan nämnd 

och igenkännbar då CD inleder sitt yttrande på rad 7. 
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Då den efterställda bestämningen utgörs av prepositionsfras eller infinitivfras handlar det 

regelmässigt om att vidare specificera något som redan omtalats i sekvensen. Detta är fallen i 

de två följande korta utdragen. 

 

Utdrag 6.27 Syföreningsmöte: gå själv 

Tove: de ett litet steg mot att gå själv i alla fall 
 
Utdrag 6.28 Lekskolemöte: ett sätt 

Niklas: dee ju ett sätt liksom att fösöka.  

 

De framförställda attributen belagda i materialet utgörs av kvantitetsattribut och av 

adjektivattribut. Bland kvantitetsattributen finns de obestämda artiklarna, vilka enligt SAG 

(1999 del 2:45) alltså hör till kvantitetsattributen. Vidare ingår räkneord och pronomen i 

denna grupp. Adjektivattributen består av ensamstående adjektiv, av adjektiv med egna 

bestämningar och av olika typer av pronomina. Vanligast i materialet är att indefinita 

nominalfraser, utöver eventuella artiklar, konstrueras med både ett pronomen och ett adjektiv 

som attribut.  

Funktionen är i regel att definiera en redan omtalad referent och samtidigt specificera 

olika egenskaper hos den för att sedan vidare kunna berätta om eller kommentera den. 

Yttranden med den här typen av struktur används i regel i TKE:n som ingår i längre turer, 

som i följande utdrag ur Bastusamtal. Nicke berättar här för de andra om en båt han sett köra 

förbi stugan där samtalet pågår. 

 

Utdrag 6.29 Bastusamtal: stor båt 

01 Nicke: man se aldri nåån där inne i den 
02 Dan:  ((skrattar)) 
03 Nicke: jå (.) den kan faa sex gånger per da hää  
->  #dee en sån dään stor båt# 
05 Dan:  *ajjaha* 
06 Nicke: #den köö så saatan#  

 

Räkneorden används i attributsposition då huvudordet utgör en fysisk enhet eller ett 

individuativt substantiv i pluralis, som i exemplen nedan, det första från Bastusamtal och det 

andra från Tryck till. 
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Utdrag 6.30 Bastusamtal: bastutemperatur 

 Tina: alltså men om dee hundra grader i en bastu så 
  varför börjar int de där vattnet å koka 
    
 
 
Utdrag 6.31 Tryck till: två delar i musiken 

 J:  de+e två delar alltså (.) allså vill säja ja tror  

  att refrängen *(amen) ↑refrängen↑ e lite   ((tillgjord 
röst)) poppi*... 

 

I utdrag 6.30 är huvudordet i nominalfrasen grader och i utdrag 6.31 består komplementet av 

två delar (rad 1). Notera att de här strukturerna, precis som i de fall där räkneordet är 

huvudord i komplementfrasen (avsnitt 6.1.2.2, utdrag 6.16), anger enheter av något slag, men 

till skillnad från fraserna med naket räkneord är de här (med räkneord som attribut) inte på 

samma sätt avhängiga av kontexten. I materialet används de i regel i yttranden med tydliga 

initiativdrag. 

I fråga om adjektivattributen kan man notera att de i materialet antingen konstrueras 

tillsammans med kvantitetsattribut eller står ensamma som attribut till nominalfrasens 

huvudord. Det finns inga belägg där två adjektivfraser samordnas som attribut.  

Adjektivfraserna kan dock för sin del innehålla bestämningar, graderingar av adjektivet. 

Exemplet nedan ur det sverigesvenska tv-samtalet Tryck till illustrerar ett adjektivattribut 

som innehåller en graderande bestämning. 

 

Utdrag 6.32 Tryck till: jävlit catchy låt 

 J: [---]liksom va mina .hh eh kollegor här breve  
 säjer att visst de+e en jävlit catchy låt men  
  den e liksom (0.4) [---] 

 

Enligt SAG (1999: del 3:4) kan även vissa pronomen fungera som adjektivattribut till 

nominalfraser. Ett sådant pronomen som nämns är sådan. I mitt material visar sig formerna 

såndän, sånt dänt, sånadär och sån, såna, sånt vara mycket frekventa i den syntaktiska 

funktionen som attribut i de indefinita nominalfraskomplementen till de e. Detta gäller 

emellertid bara det finlandssvenska materialet. Med nästan 40 belägg hör de här formerna till 

de vanligaste framförställda attributen i hela mitt finlandssvenska material. I det 

sverigesvenska materialet förekommer däremot bara enstaka belägg (jfr Silén 2001). 
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Möjligen kan den här skillnaden vara regional och dessutom bero på typerna av samtal och 

samtalsdeltagarnas ålder. Former av sådant är särskilt vanligt i det mycket informella 

kompissamtalet Bastusamtal, med deltagare i åldern 18−24, och i radiosamtalet avsett för 

ungdomar och inspelat i södra Finland.  

Vilken funktion dessa pronominella attribut fyller efter strängen de e är inte alldeles 

uppenbart, och de förefaller de facto ha interaktiva funktioner som snarast påminner om 

funktionerna hos olika satsadverbial. De markerar någon typ av vaghet, referenten motsvarar 

inte nödvändigtvis exakt det som kan förstås genom det valda substantivet (jfr Silén 2001). I 

och med att hela satsstrukturen dock inte uttrycker annat än referentens varande rinner 

vagheten över på hela satsen. Rent topologiskt placeras den här typen av attribut i mitt 

material efter eventuella kvantitetsattribut och i allmänhet före andra adjektivattribut, som i 

följande exempel. 

  

Utdrag 6.33 Syföreningsmöte: en liten sylta 

1 Asta:  vet ni va Alfa e 
2 Eva:  j[å 
3 Monika:  [ne 
4  (1.7) 
-> Asta:  de+e en sån där liten sylta där nere på= 
6 Eva:  =menar du den där me magdans 
7 Asta:  jå= 

 

Innan utdraget har Asta talat om idén att syföreningen kunde gå ut på restaurang. I utdraget 

inleder Asta med att fråga om de andra vet vad Alfa är. Eva vet tydligen något medan Monika 

meddelar att hon inte vet och efter en paus fortsätter Asta och berättar vad Alfa är. I detta 

utdrag kan man alltså entydigt i efterhand konstatera att de refererar anaforiskt till Alfa och 

genom nominalfrasen med attributen sån där och liten anger hon vilken typ av restaturang 

Alfa enligt henne är.  

Ett annat pronominellt attribut som, liksom sådan, förefaller ha en satsadverbialliknande 

funktion i mitt finlandssvenska material är pronomenet någon/något. Det förekommer i ett 

tiotal belägg i det finlandssvenska materialet, men inte alls i denna funktion i det 

sverigesvenska. I det finlandssvenska materialet används i regel de korta formerna nåå eller 

någå då pronomenet står som attribut. Rent formellt klassificerar SAG (1999 del 3:149) dem 

som kvantitetsattribut. I mitt material fungerar de dock snarast som ett slags vaghetsmarkör 

eller avståndsmarkering, som på rad 1 i följande utdrag: 
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Utdrag 6.34 Syföreningsmöte: falsk blygsamhet 

->Tove:  att dedär att de+e nån falsk blygsamhet de  
2  där att int di [sätter foto me:  
3 Monika:                [slöhet tror ja  
4 Tove:  ja 
5 Eva:  de+e nog också [de att di tycker @nå va sku /ja\  
6   här °nu jag 
7 Monika:                [slö- 
8 Tove: jå 
 

 

De två ovan diskuterade sätten att markera vaghet (såndär och nåå/någo) har ytterligare en 

parallell i materialet från Österbotten. Det handlar om subjunktionen som vilken i flera belägg 

placeras in före olika typer av komplement till strängen de e, även nominalfraser. Frågan är 

emellertid hur ett sådant som ska analyseras, som del av nominalfrasen eller inte. I följande 

utdrag ges ett exempel ur det österbottniska samtalet Tjejkväll. Utdraget utgör fortsättningen 

på utdrag 6.9 ovan där Nina dricker något som hon kommenterar med ¿ee bra.  

 

Utdrag 6.35 Tjejkväll: limelimonad 

1 Anna: e de limelimonad 
->Nina: ja+a ¿ee som nåå limelimonad elle va e nu het 

3 Lotta: °(¿e) smak som dee° 
 

Strax innan utdraget inleds har Nina smakat på en dryck och kommenterat den. Anna frågar 

henne om det är limelemonad och Nina besvarar frågan med en struktur med de e följd av 

som och därefter det pronominella attributet nåå som markerar ett slags vaghet hos själva 

referenten limelemonad. Man kunde analysera det relativa pronomenet som i den här 

positionen som ett partikelliknande element i satsadverbialsposition (se vidare avsnitt 6.1.6, 

Helenelund 2005). Man kunde däremot också se det som ytterligare en vaghetsmarkör knuten 

till nominalfrasen. Traditionellt skulle som i den här positionen analyseras så att 

nominalfrasen tillsammans med som bildar en subjunktionsfras (SAG 1999 del 3:666).  Den 

österbottniska användningen av som är emellertid inte komparativ i den bemärkelse SAG 

avser (Helenelund 2005). Utgående från de belägg som finns i mitt material och med den 

metod jag valt att använda går frågan om huruvida som utgör partikel eller 

vaghetsmarkerande bestämning i komplementfrasen inte att avgöra. I själva verket är den för 

samtalsdeltagarna heller inte relevant. Funktionellt bidrar den oberoende av hur man 
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syntaktiskt vill kategorisera den genom att markera vaghet ungefär som partikeln liksom som 

är gemensam för alla de nordiska språken (se t.ex Londen 1997; Wirdenäs 1999). 

 

Definita vs indefinita nominalfraser 

 

Då man jämför de definita och de indefinita nominalfraserna som komplement till de e i 

materialet kan man konstatera såväl likheter som skillnader. För det första visar det sig att 

såväl de definita som de indefinita fraserna används för att införa nya referenter i samtalet. 

Skillnaden är att de definita nominalfraserna konstruerar referenterna som något de andra 

förväntas eller förutsätts känna till eller kunna identifiera, medan de indefinita fraserna 

konstruerar referenterna som något som inte behöver identifieras individuellt eller inte 

förutsätts vara kända eller möjliga att identifiera (jfr Hellberg 1987). 

För det andra är de definita nominalfraserna betydligt färre än de indefinita i materialet. 

Det innebär naturligtvis också att variationen i struktur är betydligt större för de indefinita 

nominalfrasernas del. Medan de definita fraserna samtliga konstrueras med någon typ av 

attribut har indefinita nominafraser utan attribut, i vissa fall med obestämd artikel, alldeles 

specifika funktioner i en sekvens.  

Nominalfraserna som komplement till de e i materialet uppvisar tre olika typer av 

efterställda attribut. Prepositionsattribut förekommer bara i indefinita fraser, medan 

infinitivfraser och relativa bisatser förekommer i både definita och indefinita nominalfraser.   

Då det nominella komplementet efterföljs av en relativ bisats får hela strukturen formen 

av en utbrytningskonstruktion. Man kan säga att strukturen med de e i de fallen unifierar med 

utbrytningskonstruktionen. Emellertid finns det bland beläggen som till formen liknar 

utbrytningskonstruktionen också sådana där pronomendelen i de e eventuellt kan anses 

refererande, varvid man trots allt inte kan analysera strukturen som en utbrytning. Gränsen 

mellan refererande och icke-refererande använding av de är vidare mycket vag och förefaller 

inte nödvändigtvis vara relevant för samtalsdeltagarna. Jag argumenterar således för att 

utbrytningskonstruktionen eventuellt utgör ett mönsterminne (L-G Andersson 2005) som 

samtalsdeltagarna har tillgång till, och som de aktuella strukturerna med de e kan gå in i, eller 

med CxG-termer, unifiera med.  

De framförställda attributen är i snitt fler i de indefinita fraserna än i de definita. De 

definita fraserna konstrueras oftast med ett demonstrativt pronomen och bara i några få fall 
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med adjektivattribut. De framförställda attributen i de indefinita nominalfraserna omfattar 

både kvantitetsattribut och adjektivattribut. 

För det tredje förekommer det bland de indefinita nominalfraserna i materialet vissa 

strukturer och mönster som är frekventa i materialet. De torde vara specifika för talat språk 

och finns inte beskrivna i traditionella grammatikor, t.ex. apokoinou-konstruktioner, 

strukturer med de e + naket substantiv i obestämd form och utan artikel (de e merit) eller 

mönstret fråga med e de – svar med de e + artikel + naket substantiv i obestämd form. De här 

typerna av regelbundenheter har jag inte kunnat iaktta vid granskningen av de definita 

nominalfraserna, även om användningen av pronomenen det här/den här och 

såndän/sånadäna möjligen kunde utgöra ett sådant talspråkseget mönster.  

 

6.1.3 Adverbfraser 

 

Totalt utgör adverbfraserna omkring åtta procent av alla komplement såväl i det 

finlandssvenska som i det sverigesvenska materialet. I absoluta tal motsvarar denna andel 85 i 

det finlandssvenska och 39 i det sverigesvenska materialet. Adverbfraserna utgör den fjärde 

största gruppen komplement till de e i mitt material. SAG (1999 del 3: 328) anger att 

adverbfraser bara i undantagsfall kan fungera som predikativ, men däremot i stället som 

bundna adverbial (ibid.:435). Jag har som sagt valt att tala om komplement utan att särskilja 

adverbial och predikativ i denna analys.  

I Hammarbergs undersökning (u.u.) är andelen adverbiella komplement fyra procent och 

då ingår även prepositionsfraserna i gruppen. På denna punkt skiljer sig sålunda våra material 

från varandra. Detta kan relateras till vad samtalen handlar om och till den funktion de 

adverbiella komplementen har i kontexten. Påpekas kan att de adverbiella komplementen i 

mitt material är särskilt vanliga i de informella kamratsamtalen. Hammarbergs undersökning 

bygger på intervjumaterial och där ingår alltså inga informella samtal.  

Adverben som komplement till de e i mitt material är mycket lika till typ och funktion i 

det finlandssvenska och det sverigesvenska materialet. Funktionen är i regel att ange när 

något (omtalat och igenkännbart) sker, var något (omtalat och igenkännbart) är beläget eller 

finns, i mindre än tio belägg använder samtalsdeltagare de e + adverb för att ange riktning. 

Det adverb som används är, i de flesta fall, där och då oftast med en efterställd bestämning i 

form av en bisats eller en prepositionsfras som i utdraget nedan.  
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Utdrag 6.36 Lekskolemöte: möte på Malmgatan 

1 Viola:   de+e ju de här möte nu (0.8) den tjusjunde (.) 
2  de här (1.0) möte där på Malmgatan 
3    [[27 rader utelämnade]] 
-> Lisa:  va sa du m- (.) de+e där på Malmgatan 
5 Viola:  jå 

 

I utdraget refererar Lisa med strängen de e (rad 4) vagt till Violas tidigare meddelande att det 

ordnas ett möte som de bägge känner till (de här möte) på en viss adress en viss tid. Lisa 

inleder en ny tur på rad 4 med en fråga va sa du. Hon avbryter sig och fortsätter efter en 

mikropaus med strängen de e. Genom att upprepa platsen där på Malmgatan och konstruera 

den som komplement till de e kan Lisa få bekräftelse på att hon uppfattat eller kommer ihåg 

platsen Viola nämnt rätt. Violas omedelbart efterföljande svar jå (på rad 5) visar att hon 

också uppfattat Lisas de e-sats som en kontrollfråga.  

Följande utdrag liknar det föregående och även här används de e + platsangivande adverb 

i en sekvens där samtalsdeltagarna tillsammans utreder var något finns. Utdraget är ur 

Novemberkaffe och Torsten försöker klargöra för Ulla var ett visst hembygdsmuseum ligger. 

 

Utdrag 6.37 Novemberkaffe: där var yxkastarna är 

1 T: de+e ju ett sånt hembygdsmuseum= 
2 U: =ja vet jo jo 
3 S: jo 
4 T: var di yx- 
5 U: de+e där var di e yxkastarna också ee 
6 S: jo jo 

 

Torsten har deltagit i en kurs där man lär sig lägga pärttak. Kursdeltagarna har renoverat taket 

på mangårdsbyggnaden som hör till ett hembygdsmuseum. Han har under samtalet innan 

utdraget inleds berättat om pärtläggningskursen och här försöker han göra klart för Ulla vad 

det är för ett ställe och var det finns.  Ullas respons på Torstens första yttrande om att det 

handlar om ett hembygdsmuseum kommer omedelbart. Siv backar upp någon av de andra, 

det går inte att avgöra om hennes jo hänför sig till Ullas eller Torstens yttrande. Torsten 

fortsätter med en struktur som blir avbruten. Inledningen projicerar i alla fall att det handlar 

om belägenhet. Ulla avbryter alltså Torsten och inleder med strängen de+e följt av ett adverb 

där. Hon specificerar genast adverbet med en efterställd struktur var di e yxkastarna också 

ee.  
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Utöver de positionsangivande adverben finns det också belägg på adverb som anger tid. 

Bland dessa förekommer då och när i omkring tio belägg var. I samtliga belägg efterföljs 

adverben av en specificerande bisats. I själva verket används också adverbet när + 

specificering som komplement till de e i det finlandssvenska materialet i några belägg för att 

ange plats eller position. Detta exemplifieras i utdraget nedan som kommer strax efter 

föregående utdrag (6.375) ur samtalet Novemberkaffe. 

 

Utdrag 6.38 Novemberkaffe: över ån 

1 T: nej nej utan [de+e den där= 
2 S:              [njee utan 
3 T: =kyrk den där begravningsplatsen 
4 i kyrkan eller nå kapell i närheten 
-> U: jo jo [dee när man går över den lilla ån å sen 
6 S:       [jo men dee där å yxhuttarna bre-  

  

I utdraget fortsätter Siv, Ulla och Torsten att reda ut var det omtalade hembygdsmuseet 

ligger. De har i utdraget innan etablerat att det handlar om en hembygdgård och i den 

pågående sekvensen kommer ytterligare bud på var i byn gården ligger. Som ett av förslagen 

kommer Ullas dee när man går över den lilla ån (rad 5) in. Här använder alltså Ulla en 

tidsangivande adverbiell bisats som inleds med när som komplement till de e.  

Sekvensen är uppbyggd enligt Anwards analysschema (se ovan, avsnitt 1.1.4; Anward 

2006: 7), med en återkommande ram i vilken deltagarna för in olika innehållselement. 

Strängen de e är den återkommande ramen som kommer in på raderna 1, 5 och 6. 

Det vanligaste adverbet som används som komplement till de e är så. Det förekommer 

frekvent i bägge delmaterial och både med och utan efterställda bestämningar. Adverbet så 

som komplement kan användas på åtminstone två klart olika sätt. I det finlandssvenska 

materialet används så flera gånger i medgivande responser. Det här är fallet i utdrag 6.39 från 

Syföreningsmötet. Kvinnorna har talat om matlagning till vardags och är överens om att det 

är svårt att hinna och att hitta på spännande mat. 

 

Utdrag 6.39 Syföreningsmöte: så blir det 

1 Tove:  ja har så dåli fantasi °så° de blir samma saker  
2  om å om [igen 
3 Monika:         [mm jå men så blir de °också°= 
4 Tove:  =[[jå 
-> Eva:  =[[de+e nog så 
6   (5.2) 
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I utdraget har Tove kommit med ett negativt omdöme om sig själv. Monikas respons (rad 3) 

inleds med ett tveksamt medhållande mm följt av en adversativ konjunktion men. Därefter 

fortsätter hon med en satsstruktur inledd med så och konstruerar om det negativa omdömet 

som ett allmänt problem. Toves medhåll till detta kommer omedelbart (rad 4) samtidigt som 

Eva överlappande med Tove backar upp Monikas yttrande med de+e nog  så. I den här 

användningen föregås komplementet ofta av en partikel väl eller no(g) men specificeras inte 

vidare av någon bestämning, de e nog så. Denna användning av adverbet så som komplement 

till de e i medhållande responser är inte vanlig i det sverigesvenska materialet.  

Gemensam för det finlandssvenska och det sverigesvenska materialet är användningen av 

de e så att... som inledning till en förklaring eller motivering. I dessa fall visar sig strängen de 

e alltid peka framåt i samtalet och fungerar som ett initiativdrag. Det betyder att strängen inte 

gäller någon för de andra samtalsdeltagarna igenkännbar referent. Motiveringarna kan gälla 

påståenden fällda antingen av talaren själv eller av någon annan samtalsdeltagare (jfr de e DE 

i avsnitt 5.1). I denna användning får adverbet så utan undantag en bisats som efterföljande 

bestämning. 

 

Utdrag 6.40 Avdelningsmöte: hur göra presentationen 

1 BW: och då hade vi en lite grann övning på de  
2 [...] helt enkelt (0,2) presentation på nå sätt  
3 av våra idéer hur vi skulle göra den  
-> presentationen för att de+e ju (.h) såå att de+e  
5 ju inte bara att nu vill vi flytta på oss  
6 [...] utan de ska ju också då dras i olika (1,1) 
7 instanser  

 

I utdraget har ordförande BW kommit med ett påstående. Hon inleder på rad 4 en lång 

motivering till detta påstående. Den inledande strängen de e såå att fungerar här snarast som 

ett samtalsstrukturerande led genom att det för över från påståendet till motiveringen utan att 

egentligen bidra med någon ny information i själva ärendet. Det liknar därmed användningen 

av strängen de e/DE (se avsnitt 5.1; Forsskåhl u.a.). 

Utöver de ovan diskuterade adverben förekommer i bägge materialen enstaka belägg på 

andra tids-, sätts- och rumsadverb (tsr-adverb). Liksom när det gäller de platsangivande 

adverben är de strukturer de ingår i alltid bakåtpekande. Exempel på tsr-adverb som 

förekommer som komplement till de e är nu, då, hur och därifrån, ditåt. Med strukturen de e 

+ tids- och sättsadverb anger talarna att något redan igenkännbart är beläget någonstans eller 



 

151 

 

i någon riktning, kommer någonstans ifrån, eller äger rum vid någon tidpunkt. Sättsadverben 

efter de e används när någon vill uttrycka hur eller varför något görs eller sker (de e därför du 

fick...). 

Strukturer av typen de e + tsr-adverb ingår i turer och TKE:n som gäller redan omtalade 

och definierade referenter. Emellertid är det inte alltid särskilt entydiga referenter som 

omtalas. Speciellt i de finlandssvenska beläggen på uppbackande de e så kan yttrandet gälla 

ett föremål, ett sakförhållande eller en situation som omtalats, den tidigare sekvensen eller 

något som inte specificeras i kontexten.  

 

6.1.4 Infinitivfraser 

 

I materialet förekommer inte många belägg på infinitivfraser som komplement till strängen 

de e. SAG (1999 del 3: 328, 336) anger att infinitivfraser kan användas som predikativ i 

undantagsfall, ”då subjektets referent identifieras med predikativets”. Sammanlagt finns det 

11 belägg på infinitivfraser i de finlandssvenska samtal jag undersökt, ett enda i de 

sverigesvenska. Mönstret bland de tolv beläggen som finns är ändå rätt klart. I samtliga 

belägg konstrueras infinitivfrasen med ett adverb, bara, nog eller inte framför, som i 

exemplet nedan:  

 
Utdrag 6.41 Lekskolemöte: bara att hälla 

1 Lisa:     får ja hälla vatten ºåt nånº 
2 Runa:  jo tack 
3 Lisa:  e de bara såhär lite att 
4   [[fem rader utelämnnade]] 
5 Lisa:  snurra så att den här ((ohb ord)) 
-> Viola:  ne utan de+e bara att hälla de 

7 Lisa:     aha↑ (så) (.) just↑ 

 

I utdraget är Lisa i färd med att servera de andra deltagarna hett vatten. Hon vet emellertid 

inte hur hon ska få upp det kärl hon ska hälla ur och frågar därför (rad 3) genom att komma 

med ett förslag e de bara såhär lite att snurra… Viola som van användare kan genast svara 

och återanvänder infinitivfrasen som struktur för att meddela hur Lisa ska göra. Då Lisas 

fråga hade formen e de bara såhär lite att + infinitiv utformar alltså Viola sitt svar på 

motsvarande sätt de e bara att + infinitiv. 
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En genomgång av en dialektkorpus över finlandssvenska dialekter (gjord av Magnus 

Brenner vid Svenska Litteratursällskapet i Finland 2005) visar att den omtalade strukturen de 

e bara att… är relativt vanlig i flera olika finlandssvenska dialekter. Samma struktur torde 

också vara frekvent i dialektala och vardagliga samtal i Sverige (jfr SAG 1999 del 3:336 

§8a). Användningen av infinitivfraser som komplement till de e förefaller alltså vara lika i 

Sverige och Finland trots att jag inte kunnat belägga det i mitt sverigesvenska  material. 

I fråga om referensstrukturen hos de de e-strukturer som förekommer tillsammans med 

infinitivfraser i materialet visar det sig att de som konstrueras med satsadverbet inte i regel 

utgör responser på något som sagts av en annan samtalsdeltagare. De är i viss mening vagt 

anaforiskt refererande. I utdrag 6.42 ges exempel på hur de e + infinitivfras används som 

respons på en föregående tur. Utdraget kommer från Tryckkokaren och i utdraget samtalar 

programledaren Marcus med en amatörskådespelare om hur biljettförsäljningen till den 

kommande premiären och säsongen har gått. 

 
Utdrag 6.42 Tryckkokaren: förhandsbeställda biljetter 

1 S:   de ha int varit på många år så mycke 
2  förhandsbeställda faktist 
-> MARCUS: ja+a just så ↑nå↓ de+e int att undra på de+e en 
4   välkänd pjäs men hej= 

 

Marcus respons med strängen de+e int att undra på (rad 3) kommer in som respons till S som 

berättar att hennes amatörteatergrupp inte har sålt så många biljetter i förväg på flera år. 

Pronomendelen i strängen syftar direkt på innehållet i S:s yttrande.  

I materialet finns emellertid också belägg som konstrueras med adverbet bara i stället för 

inte  som i exemplet ovan. Syftningen hos pronomendelen är då svår att fastställa vilket 

illustreras i utdrag 6.43 ur Syföreningsmöte. I utdraget ingår responspartikeln aj (rad 6). I det 

finlandssvenska materialet används den i flera belägg som nyhetsmarkör i början av en tur (se 

Green-Vänttinen 2001:132−143 ) 
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Utdrag 6.43 Syföreningsmöte: kaffe eller te 

1 Asta:   ja dricker gärna te [(ohb fras) 
2 Tove:                       [HAR DU KOK- färdi[kokt kaffe 
3 Monika:                                   [ja har 
4    alla sorter jå+å 
5 Eva:   [[mm >de+e bara a-< 
6 Tove:   [[>aj men då dricker ja nog< kaffe tack= 
7 Monika:  =[[°jå° 
-> Eva:   =[[de+e bara att beställa 
9   (0.9) 

 

Evas yttrande på rad 8 utgör snarast en respons på hela den pågående sekvensen. Monika 

erbjuder både kaffe och te (rad 3−4). Asta väljer att dricka te (rad 1) medan Tove efter att hon 

fått veta att det finns färdigt kokt kaffe väljer att dricka kaffe (6). Eva har under den pågående 

sekvensen inte uttryckt vad hon vill ha. På rad 5 inleder hon en struktur med de+e bara a- 

men hon fullföljer den inte då Tove kommer in och meddelar vad hon vill dricka. Eva startar 

emellertid om och kommenterar hela den pågående sekvensen genom satsstrukturen de+e 

bara att beställa. Man kan trots det inte säga att syftningen hos pronomendelen i strängen de 

e är anaforisk. Vilken referent som åsyftas med de är inte klart i talögonblicket. Möjligen 

kunde man tänka sig att pronomendelen i strängen de e i samband med en infinitivfras som 

föregås av adverbet bara som i exemplet ovan vagt refererar till den allmänna pågående 

(samtals)situationen. Alternativt kan man se det som ett helt och hållet icke-refererande 

pronomen. Att avgöra detta en gång för alla ser jag åter igen inte som nödvändigt.  

I stället för att försöka avgöra hur referensbindingen ser ut för pronomendelen kan man i 

stället se hela strängen de e bara att... som en helhet, en konstruktionskandidat för sig. 

Åtminstone i mitt material förekommer den bara i specifika sekvenser som alla handlar om 

att någon av deltagarna ska eller inte ska utföra en handling eller starta en aktivitet. I dessa 

sekvenser kan den omtalade strängen användas som en ok-start-signal eller som en nej-stop-

signal. I exempel 6.41 ovan var signalen till Lisa ok: häll! I exempel 6.43 används strängen 

för att kommentera att samtalsdeltagarna faktiskt kan välja precis som de vill eftersom 

Monika tydligen har både kaffe och te. 

 

6.1.5 Prepositionsfraser 

 

Också prepositionsfraser används som komplement till de e i materialet. Såväl i det 

sverigesvenska som i det finlandssvenska materialet förekommer strukturer av typen de e + 
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prepositionsfras. Antalet belägg i det finlandssvenska materialet är 28. Av dessa förekommer 

15 i yttranden som utgör svar på frågor. De sverigesvenska beläggen uppgår till 11, vilket 

innebär att andelarna i de båda materialen är ungefär tre procent. I Hammarbergs 

undersökning (u.u.) har adverben och prepositionsfraserna som komplement till de e räknats 

ihop i samma grupp och utgör då drygt fyra procent av alla belägg. Det betyder att andelen 

prepositionsfraser sannolikt är mindre i Hammarbergs material än i mitt. 

Prepositionsfraser efter strängen de e uppvisar stora likheter med tsr-adverben i samma 

position. SAG (del 3:435−437) tar upp dem som bundna adverbial. I mitt material används de 

för att ange tidpunkt (de e på månda) eller plats för något som redan har omtalats och 

aktualiserats i den föregående kontexten. I exemplet nedan handlar det om en gardin som 

hemvårdsbiträdet undrar över. 

 

Utdrag 6.44 Gardin: gardin ifrån köket 

1 VB: .hh (.) men Elsie, de ligger en gardin där 
2      (0.7) 
-> E:    ja just de ja, den hängde för att dee ifrån 
4  köket  

 

I utdraget berättar vårdbiträdet för pensionären, Elsie, (rad 1) att det ligger en gardin där. Av 

den föregående kontexten framgår att platsen där gardinen ligger är framför ett 

vädringsfönster. Pensionären kvitterar vårdbiträdets yttrande och fortsätter sedan med att 

berätta att gardinen är från köket. Rent syntaktiskt är gardin inte ett typiskt korrelat till de 

men att det handlar om gardinen är relativt uppenbart. Prepositionsfrasen ifrån köket anger 

uppenbarligen var gardinen ursprungligen hängt. 

På samma sätt som prepositionsfrasen i exemplet ovan anger var ett omtalat föremål finns 

anger andra prepositionsfraser i materialet när något omtalat inträffar eller har inträffat och i 

några få fall hur någon omtalad situation eller händelse eller själva diskursen ska uppfattas: 

de e hel baa på skoj. 

Gemensamt för prepositionsfraser efter de e är att de alltid handlar om något som redan i 

talögonblicket är omnämnt. Strängen de e är således alltid att uppfatta som anaforiskt 

syftande då en prepositionsfras följer.  
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6.1.6 Satser som komplement 

 

Till skillnad från infinitivfraserna är antalet fullständiga satser som komplement till den 

aktuella strukturen i materialet relativt många. I 49 finlandssvenska och 22 sverigesvenska 

belägg utgörs komplementet till en de e-sträng av en bisats eller en huvudsats. Både SAG (del 

3:336) och Hammarberg (u.u.) tar upp bisatser som möjliga predikativ. Huvudsatser har 

emellertid inte hittills analyserats som syntaktiskt kopplade till strukturer som de e. 

Att göra skillnad mellan de belagda satserna som antingen huvudsatser eller bisatser är 

emellertid ofta problematiskt då de strukturella dragen typiska för bisats respektive huvudsats 

inte alltid kan observeras i beläggen. En möjlighet vore att försöka placera in satsadverb i de 

autentiska beläggen. En sådan metod är dock inte förenlig med de grundläggande principerna 

för empiriskt grundad interaktionell forskning (se ovan avsnitt 2.3) eftersom resultaten då 

baserar sig på vad jag som forskare eller någon annan som modersmålstalare tycker kunde 

vara acceptabelt, inte på vad som verkligen yttras i samtalet. Dessutom har samtalsforskare 

(se t.ex. Lehti-Eklund 2002; Anward 2003; Londen & Lindström 2007) visat att så kallade 

bisatser i samtal inte alltid har de funktionella och syntaktiska egenskaper som den 

traditionella beskrivningen av satser i skriven svenska (se t.ex. SAG 1999 del 4: 444–446) ger 

vid handen. I mitt material har 22 av de finlandssvenska och 9 av de sverigesvenska satserna 

drag som strukturellt gör dem till bisatser, medan 27 respektive 13 satser som utifrån formella 

drag inte kan klassas som antingen den ena eller den andra typen av sats. 

Med den ovan beskrivna utgångspunkten kan jag konstatera att vissa av de satser som 

förekommer i komplementposition till de e närmast kan ses som omstarter (Schegloff 

1996:78; Linell 2005a: 248−249, jfr omformuleringar i Hammarberg u.u). Omstarterna utgör 

nya syntaktiska enheter som pragmatiskt fungerar som självständiga enheter i yttrandet, som i 

exemplet nedan. 

 
Utdrag 6.45 Novemberkaffe: de+e ja tror 

-> Ulla: men sen sidu de+e de+e ja tror att vi ännu lidee  
2 häär (0.4) av dedär att att [...]   

 

Alla de belagda satserna av typen omstart har huvudsatsordföljd och konstrueras utan 

inledande konnektor, vare sig bisatsinledare eller konjunktion. Antalet sådana satser i 

materialet är litet, det handlar om drygt tio belägg inalles.  
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Rimligt vore kanske att över huvud inte ta upp de ovan beskrivna satserna som 

komplement till de e, utan i stället se de inledande de e som självständiga enheter, som 

markörer för att talaren vill behålla eller ta turen. I de belägg som finns förekommer nämligen 

inte några pauser mellan de e och den därpå följande satsen. Tonhöjden går visserligen i regel 

markerat upp efter de e, men så sker också i belägg där komplementet består av ett ensamt 

pronomen, substantiv, adjektiv eller adverb och där strukturen alltså också syntaktiskt utgör 

en enda satsstruktur: de e bra, de e där. De e fungerar alltså som en turhållande samtalsresurs 

som dessutom har egenskapen att inte styra in den pragmatiska och innehållsmässiga 

projiceringen åt något särskilt håll. Eftersom strängen bär så lite egen betydelse signalerar 

den knappast något annat än just det att något följer och att talaren som yttrat de e vill behålla 

turen. Märk dock att detta gäller bara förutsatt att det i sekvensen inte yttras något, t.ex. en 

fråga med strukturen e de, som gör en de e-inledd tur relevant (se ovan exemplen 6.16 hur 

stort och 6.25 e de en kopia). 

Några av satserna i komplementposition till de e bildar apokoinou-konstruktioner (se 

vidare Norén 2005; 2007). I dessa belägg utgörs komplementet till de e syntaktiskt sett 

antingen av substantiv eller tsr-adverb. Jag har behandlat substantiven ovan (avsnitt 6.1.2.3) 

och presenterar strukturerna med tsr-adverbial här. Utmärkande för strukturen de e + tsr-

adverbial + finit verb + subjekt är att den i situationen blir till som en enda enhet så att det 

inte prosodiskt går att visa exakt på den punkt där yttrandet ändrar riktning. Härvidlag skiljer 

den sig från de ovan behandlade substantiv-strukturerna där substantivet prosodiskt markerar 

en vändpunkt genom att det genom intensitet och tonläge, i vissa fall även tydligare 

artikulation, avviker från både föregående de e och efterföljande sats. I följande exempel 

ingår apokoinou-strukturen i ett yttrande av en av deltagarna, SW, i Avdelningsmötet på rad 

4. 

 

Utdrag 6.46 Avdelningsmöte: där står man 

1 SL:  menn[n va händer nu då 
2 kvinna:     [mm+m 
3  (1,0) 
-> SW:  va ja+/a de+e ungefär /där står\ man [...] 

 

Med ungefär där som centralt led består apokoinou konstruktionen i SW:s tur på rad 4 av 

strukturerna: de e ungefär där och ungefär där står man. Efter denna TKE följer en längre 

beskrivning av vilken situation SW menar att man befinner sig i. 



 

157 

 

I materialet finns som sagt också belägg på komplement till de e som består av satser som 

syntaktiskt sett har bisatsstruktur. De flesta av satserna inleds med att, om eller som och 

ytterligare några av satserna med bisatsinledarna när, då, hur, för (att) respektive så att (jfr 

SAG del 3:336). Av dessa fungerar att-satserna syntaktiskt som nominala predikativ medan 

alla de övriga anger tid, sätt, orsak eller föjd (eller konsekvens) och utgör därigenom 

adverbial i satsen.  

Gemensamt för beläggen på bisatser som komplement till de e är att referensbindningen 

hos det inledande de e genomgående bygger på anafor. Ur ett interaktionellt perspektiv har 

det att göra med att alla beläggen utgör fortsättning på en aktuell topik som genom 

användningen av de e + bisats specificeras närmare, förklaras eller avgränsas genom olika 

villkor. I utdraget nedan ur samtalet Tjejkväll exemplifieras detta på rad 9. Nina jobbar på ett 

snabbköp och har berättat för de andra flickorna att hennes affär ibland säljer öl till ett 

mycket billigt pris. Observera att Nina i utdraget använder konnektorn som i den 

artikelliknande funktionen som är typiskt österbottnisk (Helenelund 2005). 

 

Utdrag 6.47 Tjejkväll: när man inte dricker öl 

01 Nina:  (¿e+e ju)- normalpris e ¿e sjuttinie å nu  
02  had vi dem ti sextinie å vi ha ju haft dem 
03  ti sextifem också en gång 
04  (0.6) 
05 Annina: men du ska ju säg TILL åt oss då [ni HAR e 
06                                    [((skratt)) 
07(   ):  ((ohb fras)) 
08 Trine: kom och HAND[la nu 
-> Nina:              [¿ee som då man SJÄLV int drick 
10   nåå öl så  
11  (0.8)  
12 Nina:  ((ohb)) å så had vi ju ciderkorgar för 
13   hundratrettinio mark tjufyra cider 

 

Efter att Nina har berättat för de andra att affären ibland säljer öl billigt uppstår en kort paus 

på 0.6 sekunder, varefter Annina (rad 5) skämtsamt påpekar att Nina borde meddela de andra 

tjejerna när ölen är billig. De andra tjejerna kommer in med överlappande skratt (rad 6). De 

två följande yttrandena uttalas med förställda röster och Trines yttrande på rad 8 uttalas som 

ett slags citat av vad Nina kunde säga. Ninas de e-inledda respons på de andras förslag (rad 9) 

innefattar en motivering till varför hon inte meddelar dem. Bisatsinledaren är då, medan som 

snarast här har partikelliknande funktion.  
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Man kan alltså sammanfattningsvis konstatera att det finns tre olika typer av satsstrukturer 

i positionen efter de e. För det första förekommer bisatser som entydigt fungerar som 

syntaktiska komplement till de e. För det andra förekommer satsstrukturer som kan 

analyseras antingen som huvudsats eller som bisats och som tillsammans med de e bildar en 

apokoinou-konstruktion. Det inledande elementet i satsen kan i dessa strukturer kopplas till 

antingen de e eller till den efterföljande satsstrukturen, dock så att de e inte syntaktiskt bildar 

en enhet tillsammans med hela satsen. I dessa apokoinou-konstruktioner som inleds med de e 

är det gemensamma ledet antingen en nominalfras eller ett tsr-adverbial. Det här är en 

struktur som man inte hittar i skrivet språk utan måste anses talspråksegen. Slutligen 

förekommer belägg där kopplingen mellan de e och den efterföljande satsen uteslutande 

bygger på prosodiska drag, d.v.s. de e + (formellt entydig) huvudsats uttalas som en enda 

prosodisk enhet. Som i det anförda exemplet 6.45 (de+e ja tror ur Novemberkaffe) ovan 

förekommer ofta att de e upprepas minst en gång innan satsen följer. Detta kunde tyda på att 

de e i de fallen snarast är att betrakta som markör för att talaren vill ha eller hålla kvar turen 

och att den sats som följer efter det sista de e ska ses som en omstart. 

 

 

6.2 Strängen de e utan komplement  

 

De komplementlösa beläggen på strängen de e faller interaktionellt sett in under två olika 

kategorier, vilka prototypiskt dessutom har olika prosodiska former: de olika prosodiska 

formerna tillsammans med pragmatiska aspekter har givit en indelning i avslutade eller 

oavslutade. Det finns sådana som aldrig avslutas och i vissa fall behandlas som problematiska 

i interaktionen, och sådana som behandlas som avslutade yttranden och får responser av de 

andra som om de vore fullständiga samtalsbidrag. I materialet finns inalles 32 

finlandssvenska respektive 53 sverigesvenska belägg på oavslutade de e och 30 respektive 6 

avslutade de e. 

Till den förra gruppen, de oavslutade, hör yttranden där samma talare i början av en tur 

börjar om med en ny struktur utan anknytning, vare sig syntaktisk eller prosodisk, till den 

avbrutna de e-strukturen (jfr Hammarbergs kategorier; u.u.: tabell 1) upprepat och 

omformulering). Hit hör också belägg där de e förefaller användas i inledningen av en ny 

TKE med två eller flera upprepade de e som följer omedelbart efter varandra, som i utdrag 
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6.48 nedan. Utdraget kommer ur det finlandssvenska radiosamtalet Tryckkokaren. 

Programledaren Markus intervjuar en flicka, S, som är med i den lokala 

sommarteateruppsättningen. S har precis berättat att de spelar My fair lady. 

 
Utdrag 6.48 Tryckkokaren: dee dee 

01 MARCUS: varför *hehehe* e må- e de så att man int har 
02  råd inom sommarteatern att köra med okända kort 
03 S:   ((skrattar)) de där var en lite svår fråga att 
04   fråga utav oss () som e BAra skådespelare men de 
05   där (.) om du säjer att dee säkert kort men de+e 
06   också en såhän femoscars text () å dee massor 
07   me jobb dee massor me kläder som ska fonka å 
->   dee dee liksom hemst mycke utseendemessigt å å å 
->   (.) de+e de+e liksom storgrej dee en storpr- 
10   \produktion 
11 MARCUS: jåå 
12 S:   å krävande 

 

I exemplet förekommer två exempel på dubblering av de e-strängen, på rad 8 och 9 i den 

intervjuade flickan S långa yttrande. I bägge TKE:n där dubbleringen förekommer 

kompletteras den sista av två de e med ett element som gör TKE:n syntaktiskt avslutad: dee 

liksom hemst mycke utseendemässit och de+e liksom storgrej. I detta fall handlar det om en 

liststruktur där flera TKE:n bestående av de e-satser följer efter varandra (rad 5, 6 och 7). 

Efter den sista delen av liststrukturen: dee en storpr- produktion, vilken prosodiskt utformas 

som en möjlig avslutning med nedåtglidande grundtonsfrekvens och sjunkande intensitet, 

följer en respons av programledaren.  

I det finlandssvenska materialet utgör hela 28 av de 32 belagda oavslutade de e-strängarna 

den första av två eller flera de e och följs alltså av ytterligare minst en de e-sträng. 

Motsvarande siffror för det sverigesvenska materialet är 11 av 53. Skillnaden är avsevärd och 

kunde eventuellt vara värd att utforska vidare. Är det möjligt att de e har eller håller på 

etablera en funktion i finlandssvenskt talspråk som är främmande för sverigesvenska talare? I 

mitt material utmärker sig visserligen en särskild samtalsdeltagare för denna användning av 

de e, men kedjorna av de e finns belagda i alla utom ett av de finlandssvenska samtalen. En 

vidare undersökning av fenomenet vore värd att göra, men kräver ett mer omfattande och 

mångsidigt material än det jag här utgår från. 

Till den senare gruppen av de e utan komplement, de avslutade, hör sådana belägg som 

behandlas som avslutade trots att något komplement inte yttras. Det finns två olika typer av 

avslutade de e utan komplement. Den ena typen finns i slutet av längre flerledade turer, 
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bestående av flera TKE:n. Den sista TKE:n utgörs i dessa fall av ensamstående de e eller av 

de e + partikel eller adverbial av typen nog, faktiskt eller helt, d.v.s. adverbial som inte för sig 

fungerar som syntaktiska komplement. Denna typ förekommer både i det sverigesvenska och 

i det finlandssvenska materialet. Exempel på den här typen av avslutat de e finns i utdrag 6.49 

ur Lekskolemöte. 

 

Utdrag 6.49 Lekskolemöte: som de nu e 

1 Lisa: [...](1.2)ºså attº ja tycker att dee motiverat på de 
2 sätte man kan ju definiera om den där procentsatsen  
3 om du anser de (0.7) om lönen blir betydlit högre 
-> (.) men som de nu e ºså tycker ja nog att de+eº   
5 Viola: de+e (.) ju skillna sen om man börjar få från  
6 staden så kan man ju börja sen å (0.8) på ett annat 
7 sätt ºåº (.) liksom nu när vi har sån hänt så 
8 Lisa: jå  

 

Lisa som är ordförande har inlett turen långt innan utdraget börjar. Hon redogör för och 

motiverar lönesättningen för olika anställda på lekskolan. Lisa menar att några av de som är 

halvtidsanställda i själva verket arbetar sjuttio procent av en heltidstjänst och då utdraget 

inleds uttrycker hon explicit att hon tycker att en lön motsvarande sjuttio procent är 

motiverat. Som avslutning på den långa turen bestående av många TKE:n efter varandra 

positionerar sig Lisa i frågan så tycker ja nog att de+e. Hon uttrycker inte vad hon tycker 

men Viola kommer med en respons som om Lisas tur var avslutad. Hon inleder sin tur med 

strängen de+e och utvidgar frågan om hur mycket de anställda ska ha i lön genom att ställa 

upp ett hypotetiskt framtidsscenario om man börjar få från staden. Lisa försöker under Violas 

tur  inte ens återuppta sin tur utan kommer med en uppbackande respons på Violas tillägg.  

Den andra typen av avslutade de e utan komplement används som medhållande respons 

på en första evaluering, som Ullas respons till Sivs yttrande i exemplet nedan. Utdraget ingår 

i samtalet Novemberkaffe. Siv och Ulla har i den föregående långa episoden talat om hur 

orättvist det skulle vara om förutsättningarna för pensionssparande ändrades. Utdraget nedan 

utgör en fortsättning på denna episod. 

 

Utdrag 6.50 Novemberkaffe: retroaktiva lagar 

01 U: [int kan man göra så [bryta ett sånt kontrakt 
02                      [((knack knack)) 
03 S: [ret- ja alltså int brukar lag- 
04 lagen brukar int vara mm jag menar sällan ha  
05 man haft retroaktiva lagar de+e fräckt att ha  
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06 retroaktiva lagar 
-> U: jå de+e 
08 (0.8) 
09 S: att de borde nog finnas en sån dän 
10 U: nee folk förlora massor av pengar 

 

I utdraget kommer Siv med ett evaluerande yttrande på rad 5–6 de e fräckt att ha retroaktiva 

lagar. Yttrandet har formen av en sats inledd med de e. Det förekommer i flera belägg i 

materialet att en evaluering utformad enligt det här mönstret backas upp eller understöds av 

följande talare med ett svarsord följt av strängen de e utan efterföljande komplement. Denna 

form av respons konstrueras i samtliga belägg, liksom i exemplet ovan, som prefererad. I 

detta fall kommer Ulla omedelbart efter Sivs evaluering med responsen jå de+e (rad 7). Efter 

det följer en paus på 0,8 sekunder varefter Siv fortsätter med en struktur som inte fullföljs.  

Den traditionella grammatiken benämner strukturer av den här typen för ellips. Termen 

ellips bygger dock på en föreställlning om att något utelämntas, men det finns inte belägg i 

materialet där en motsvarande responsstruktur med upprepad evalueringsterm förekommer. 

Det vore därför empiriskt mer motiverat att beskriva denna komplementlösa användning som 

en konstruktion i sig, utan en grammatisk beskrivning som inbegriper tanken att något har 

utelämnats.  

Denna responskonstruktion med de e utan komplement förekommer uteslutande i det 

finlandsvenska materialet. Pekka Saaristo (2008) har noterat detta sätt att respondera som ett 

drag typiskt för helsingforssvenskt samtalsspråk. I mitt material förekommer däremot denna 

typ av responser även i samtal med deltagare från andra orter i Svenskfinland. 

 

 

6.3 Övriga syntaktiska konstituenter 

 

I det samtalsmaterial som ligger till grund för den här studien visar det sig att de övriga 

syntaktiska konstituenterna som ingår i strukturer med de e är både många och varierande, 

t.ex. satsadverbial, positioneringsfraser och partiklar. De samförekommer dessutom rätt fritt. 

De konstituenter som vid sidan av komplementet ingår i strukturer med de e kan förekomma i 

tre olika positioner: före de e, mellan de e och komplementet och efter komplementet. En 

generell skillnad mellan de finlandssvenska samtalen och de sverigesvenska samtalen 

härvidlag är att de finlandssvenska samtalsdeltagarna i högre grad tenderar att placera in 
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element i mittpositionen medan de sverigesvenska tenderar att placera in fler led före de e 

eller efter komplementet. I det här avsnittet analyserar jag mittpositionen först, sedan 

initialpositionen och slutligen den finala positionen. 

I hela mitt material är mer än en tredjedel av alla strukturer med de e + komplement 

konstruerade med minst ett led mellan strängen de e och komplementet. Av totalt 591 belägg 

finns 457 i det finlandssvenska materialet och 134 i det sverigesvenska. Omräknat i 

procentandelar utgör beläggen där det finns ett element i mittpositionen de e + X + 

komplement i det finlandsvenska materialet 45 %. Motsvarande andel i det sverigesvenska 

materialet är 32 %. Det här betyder att komplementet följer omedelbart på de e-strängen i 

drygt två tredjedelar av fallen i mitt sverigesvenska material. I det finlandssvenska materialet 

däremot kommer det i nästan vartannat fall in en partikel eller ett adverbial mellan de e och 

komplementet. Skillnaden är markant. Den ligger dock helt i linje med vad tidigare forskning 

om skriven svenska visar, nämligen att positionen för mittfältsadverbialet utnyttjas mera i 

finlandssvenskt språkbruk än i sverigesvenskt (se t.ex. Bergroth 1992 [1928]:160, 165; Saari 

1979).  

En naturlig följdfråga till ovanstående iakttagelse är om det generellt förekommer fler 

satsadverbial och partiklar i det finlandssvenska materialet, eller om de sverigesvenska 

samtalsdeltagarna utnyttjar en annan satsposition för satsadverbialen och partikellikande 

element. I mitt material visar det sig visserligen att det senare alternativet gäller i viss mån. I 

de sverigesvenska samtalen förekommer belägg på strukturer som de+e hur vi jobbar då, de 

e g:aranterat asså, de e ju bra för både tokit å  slugt egentligen alltså , de e ju å dricka 

ä:ttikan ju. Liknande belägg där adverbiella eller partikelliknande element placeras genast 

efter komplementet till de e saknas i det finlandsvenska materialet.  

Emellertid är inte positionen efter komplementet den enda förklaringen till den stora 

skillnaden i andel. Antalet belägg med adverb och partiklar i positionen efter komplementet i 

det sverigesvenska materialet är nämligen inte särskilt stort, det rör sig om cirka tio belägg. 

Det förefaller faktiskt som om de sverigesvenska samtalsdeltagarna i mindre utsträckning än 

de finlandssvenska använder satsadverbial och partiklar i samband med de e-strukturer.  

För att ytterligare belysa de kvantitativa förhållandena har jag analyserat antalet element 

som finns i mittpositionen, mellan de e och komplement. Talarna placerar nämligen gärna in 

flera element mellan de e och komplementet, särskilt i det finlandssvenska materialet. I det 

finlandssvenska materialet förekommer belägg med upp till fyra element (de e ju som faktist 

int sant, de e ju int nu ännu de här ) medan det i det sverigesvenska maximalt förekommer tre 
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element i denna position ( de e ju faktiskt inte bra). I bägge delmaterialen framträder 

dessutom samma mönster, nämligen att ju, om den partikeln ingår, alltid kommer först, 

omedelbart efter strängen de e. Ordningsföljden mellan de övriga ord och fraser som 

förekommer i den aktuella positionen varierar. I vad mån denna variation är systematisk vore 

värt att undersöka mer generellt (inte bara i relation till strängen de e), men frågan faller 

utanför den här undersökningens ramar. 

Generellt förefaller det i alla fall, i ljuset av ovanstående, som om finlandssvenska talare i 

fråga om de e-strukturer i högre grad än sverigesvenska talare skjuter upp komplementet i ett 

de e-yttrande med adverbiella och partikelliknande led. Men varför gör de så? Jag ska nu gå 

över till att granska vad positionen mellan de e och komplementet används för i materialet. 

Då man ser på vilka adverbial och partiklar som förekommer i materialet får man en 

relativt likadan exempellista i det finlandssvenska och det sverigesvenska materialet. Det 

finns emellertid fyra tydliga skillnader. Den första är adverbet nog (i det finlandssvenska 

materialet även den kortstaviga formen nu; se Saari 1995) som används betydligt mer i det 

finlandssvenska materialet. Väl att märka har emellertid Nilsson (2005), som studerat adverb 

i en annan sverigesvensk talspråkskorpus (GSM-materialet se Wirdenäs 2002), kunnat 

konstatera att av de 290 belägg på nog i hennes material förekommer adverbet i 110 belägg 

som en del av det hon kallar ”kollokationen det är nog x” (Nilsson 2005:136). Den andra 

skillnaden är den ovan diskuterade partikelliknande användningen av som som uteslutande 

förekommer i materialet från Österbotten (Helenelund 2005). Den tredje är slutligen den 

finlandssvenska användningen av just efter de e. Också Nilsson (2005:115) har noterat att 

adverbet just i finlandssvenskan används på ett sätt som är främmande för sverigesvenska 

talare. Den fjärde klara skillnaden är att strukturen de e väl relativt sett är vanligare i det 

sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska. 

I uppställning 6 ger jag en översikt över alla de olika ord och fraser som förekommer i 

positionen mellan de e och komplement i mitt material. Den procentuella andelen anger 

relation till det totala antalet belagda adverbial eller partiklar i den aktuella positionen. 
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ord/fras i det 
fisv materialet 

n 
∑= 512 

procentuell 
andel 

ord/fras i det 
ssv materialet 

n 
∑=151 

procentuell 
andel 

ju 161 31 % ju 53 35 % 
nog 81 16 inte 31 21 
inte 46 9 väl 20 13 
som 30 6 ba(ra) 7 5 
ba(ra) 23 4 alltså 6 4 
just 23 4 faktist 5 3 
nu 20 4 kanske 5 3 
väl 19 4 också 4 3 
också 16 4 liksom 3 2 
liksom 13 3 absolut 2 1 
då 12 2 då 2 1 
säkert 7 1 egentligen 2 1 
faktiskt 6 1 nog 2 1 
kanske 6 1    
sen 6 1    
allti 4 1    
alltså 4 1    
förstås 4 1    
helt  4 1    
egentligen 3 < 1    
ungefär 3 < 1    
fortfarande 2 < 1    
ofta 2 < 1    
ändå 2 < 1    
sidu 2 < 1    
annars, först, hela 
tiden, i prinicip, 
jå, me andra ord, 
mer, mest, på de 
vise, re’n, typ, 
verkligen, 
överhuvudtage 

1 < 1 alltid, ens, ja, 
mer, mest, 
precis, 
tydligen, typ, 
ungefär 

1 < 1 

Uppställning 6. Belagda ord och fraser mellan de e och komplement 

 

Av uppställningen kan man se att utöver adverbet inte, som har ett relativt självständigt 

semantiskt innehåll, är de element som förekommer med många belägg snarast 

partikelliknande. Jag avser då i första hand orden ju, nog/nu, ba, just, väl, liksom, då och 

alltså och dessutom den partikelliknande österbottniska användningen av som.  

De flesta av de mindre frekventa orden och fraserna kan man till skillnad från de 

ovannämnda tydligare ringa in i fråga om betydelse. Det gäller dock inte alla. Bland annat 

orden typ och alltså är relativt vaga till betydelsen och kan dessutom användas i flera olika 

pragmatiska funktioner (jfr Wirdenäs 1999), medan exempelvis ofta och hela tiden har 
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betydligt entydigare semantiskt innehåll (låt vara att hela tiden närmast förefaller betyda ofta 

och inte bokstavligen hela tiden). 

I positionen före de e förekommer en större variation av element. Flera av dem tas upp i 

kapitel 7 om strängen de e och dess position i turen och TKE:n. Här vill jag emellertid 

presentera vilka olika typer av element som kan förekomma i den syntaktiskt knutna 

positionen. 

Löst knutna till den efterföljande de e-satsstrukturen hittar man positioneringsfraser: ja 

tycker, ja menar, interjektioner usch, aha, svarsord: jå, nä och partiklar: alltså, liksom. De 

förekommer i den initiala position som i Karlssons TKE-schema kallas förfasen (2006:27) 

och i SAG:s schema i förfältet (1999: del 4: 6–11). De här iakttagelserna ligger i linje med 

tidigare forskning (se SAG 1999: del 4:6–11 och t.ex. Karlsson 2006; Lindström 2005).  

Tydligare syntaktiskt knutna till efterföljande de e-struktur är konnektorerna som i 

traditionella termer utgör antingen bisatsinledare eller konjunktioner . De hör enligt SAG 

(1999 del 4:8–10) till initialfältet. I mitt samtalsmaterial är konnektorerna en aning vanligare i 

det sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska, men i och med att variationen från 

samtal till samtal är stor handlar det troligtvis om en slump. De allra vanligaste 

konnektorerna i båda materialen är föga överraskande å och att. Andra vanliga konnektorer är 

men och om. Vilka olika element som i materialet förekommer i förfältet tas vidare upp i 

följande kapitel om positioner i turen. 

I positionen efter komplementet hittar man i det sverigesvenska materialet en klart större 

andel tsr-adverbial än i det finlandssvenska. Till sin karaktär är de ofta sådana som brukar 

finnas i slutfältet (SAG 1999: del 4: 6–11): långa, sats- eller frasformade, innehållstunga led. 

Det att man hittar fler sådana tunga adverbial i denna position i det sverigesvenska materialet 

är däremot relaterat till det ovan presenterade förhållandet att de finlandssvenska 

samtalsdeltagarna placerar in adverbial mellan de e och komplement medan de 

sverigesvenska samtalsdeltagarna i högre grad placerar dem efter komplementet. 

Utöver tsr-adverbialen förekommer även dubbleringar i ett tiotal belägg i det 

finlandssvenska materialet i den finala positionen. Dubbleringarna utgörs av fraser som 

upprepar ett centralt led i satsstrukturen (SAG 1999 del 1:169; se Nyholm 1986). En 

dubblering kan exempelvis se ut som på rad 4 i exemplet nedan. 
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Utdrag 6.51 Tryckkokaren: göra annat än festa 

1 BINA:  va säjer ni andra då kan man göra nå annat än 
2 festa här i Bonäs 
3 M:  nåå int nå rikit men man kan (ohb fras) liksom 
-> de+e rolit de 
5 BINA: m/m:  

 

I utdraget beskriver en intervjuad ung man, M, vad man kan göra i staden annat än festa. 

Exakt vad det är man kan göra hörs inte tydligt men han fortsätter på rad 4 med att konstatera 

att de e rolit de i en struktur där han alltså upprepar ett led i kärnsatsen, i detta fall 

pronomendelen i de e. Ett annat led som dubbleras i de finlandssvenska samtalen är 

nekningsord: å de inte nå bra int.  Det är svårt att ge en förklaring till att de förekommer bara 

i de finlandssvenska materialet, eftersom SAG (1999 del 4:449−452) tar upp dubbleringar av 

både ett (pro)nominellt fundament i satsen och negationer som speciella typer av finalt annex.  

I beläggen i mitt material med dubblering  av antingen de eller int är komplementet utan 

undantag ett adjektiv eller adverb som uttrycker omdömen om en referent som är 

igenkännbar i talögonblicket. SAG (ibid.) nämner inget om detta men samtliga belägg på 

final dubblering där predikatsverbet utgörs av är visar samma mönster. 

En närliggande variant till dubbleringar i materialet är vidare att man i stället för att 

ordagrant upprepa ett led i satsen specificerar det genom ett demonstrativt pronomen (jfr 

Saari 2000; Lindholm & Lindström 2004 om dislokationer). Även i de här fallen utgörs 

komplementet till de e av adjektiv eller adverb och hela satsen fungerar som ett omdöme om 

något relevant och igenkännbart i kontexten, som i utdrag 6.52 ur Syföreningsmötet. 

 

Utdrag 6.52 Syföreningsmöte: vermut 

Tove: de+e sin starkt dehär hördu e de (.nff) e de vermut 

 

I det här utdraget har Tove smakat på en dryck och kommenterar dess smak. Efter de e + 

komplement lägger hon till ett demonstrativt pronomen som vidare specificerar och pekar ut 

vad det är hon talar och ger sitt omdöme om (jfr utdrag 6.12 dee noo otrolit de här gänge). 

Hennes omdöme gäller alltså något som visserligen är igenkännbart i kontexten, men genom 

att efter omdömet peka ut referenten till pronomendelen i strängen de e förtydligar hon 

ytterligare vad hon menar att är starkt. Observera att Toves yttrande liknar Ninas yttrande i 

6.9 men ¿ee bra alltså e smak lit som [...]. Nina använder emellertid inte det demonstrativa 
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pronomenet i final position. Uppenbarligen blir det ändå klart för de andra att hon avser 

drycken hon smakar på. 

För att sammanfatta diskussionen ovan är de övriga konstituenterna i satsstrukturer med 

de e i materialet precis de man kan vänta sig. Före strängen de e i satsstrukturen finns sådana 

element som man också i tidigare forskning (se t.ex. Lindström 2008: 205−230) har visat att 

ofta förekommer i denna position: svarsord, interjektioner, positioneringsfraser och vissa 

partiklar. I positionen mellan de e och komplement finns i snitt fler element och längre fraser 

i det finlandssvenska materialet, men i bägge handlar det om adverbial och partikelliknande 

led. Efter komplementet hittar man ytterligare adverbial, ofta långa satser eller fraser. 

Utmärkande för det sverigesvenska materialet är att det i denna position även finns kortare 

partikelliknande led.  I det finlandssvenska materialet förekommer i stället finala 

dubbleringar, vilket innebär att pronomendelen de eller ett eventuellt nekningsord upprepas 

som avslutning på satsstrukturen. 

 

 

6.4 de e som strukturell och konstruktionell enhet 

 

I genomgången ovan kan man se att variationen bland komplementen till strängen de e är 

stor. Den stora variationen och de många olika möjligheterna att konstruera strukturellt olika 

yttranden med strängen de e förefaller däremot inte vara problematisk för samtalsdeltagarna 

eller leda till missförstånd. Samtalsdeltagare kan varken i förväg eller ens medan de hör de e 

avgöra vilken struktur som ska läsas in i strängen de e. Kanske behöver inte ens talaren själv 

alltid avse något specifikt, t.ex. i fråga om pronomendelens syftning, då han eller hon uttalar 

strängen de e.  

Med tanke på att det finns en mängd belägg där komplementet helt och hållet saknas 

eller där strängen de e följs av en ny satsstruktur i vilken första delen samtidigt kan utgöra 

komplement till de e (t.ex. utdrag 6.46), vill jag lägga fram tanken att strängen de e har 

etablerats som en interaktionell resurs, utan entydiga grammatiska egenskaper. Som sträng 

betraktad skapar de e nämligen inte tydliga förväntningar om vad som ska följa. Strängen 

sedd för sig bidrar inte med någon tydlig projicering av det fortsatta innehållet. Däremot 

projicerar strängen de e i många fall att något följer. Det här ligger nära Anwards (2006) 

modell med ramar, beskrivningar och ifyllnader (se avsnitt 1.1.4).  Linell (2005a:250) 
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beskriver liknande fenomen som stereotypa upptakter i inledningen av TKE:n, medan 

Lindström (2008:235) kallar dem projektionsenheter.  

Beläggen där strängen allra tydligast bara fungerar som sträng och inte som struktur är de 

där inget komplement följer. De används och behandlas av de andra samtalsdeltagarna enligt 

specifika mönster. Då strängen de e används i början av en ny tur får talaren utan undantag 

behålla turen även om inget syntaktiskt komplement följer. Som interaktionell resurs kan 

således strängen fylla funktionen som tur- eller TKE-inledningsmarkör utan att bidra till 

projicerbarheten. Efter ett yttrat de e kan de andra talarna vänta sig att något följer men de 

kan inte sluta sig till vad. Undantag utgör emellertid fall där strängen används i slutet av 

längre turer (se ex 6.49). I denna position används också strängen utan komplement, men då 

yttras den med en specifik avslutande prosodi och följs av responser från andra 

samtalsdeltagare (se avsnitt 7.1.3 och 7.2.2).  

Samtidigt som strängen de e fungerar som interaktionell resurs kan den också utfalla i 

olika strukturer och därmed också fungera som en grammatisk resurs, en konstruktion med 

grammatiskt specificerade särdrag.  Detta sker genom att strängen får ett komplement t.ex. i 

form av en prepositionsfras (se avsnitt 6.1.5) som visar att pronomendelen i de e syftar 

anaforiskt på något som kan kännas igen och identifieras genom det som sagts tidigare i 

samma sekvens och att verbdelen aktualiserar ett betydelseområde som anger befintlighet för 

den åsyftade referenten (6.44 dee ifrån köket). 

Med utgångspunkt i den ovanstående diskussionen och analyserna av exemplen föreslår 

jag sammanfattningsvis en beskrivningmodell där man separerar strängen de e som 

interaktionell resurs från de grammatiska strukturerna med de e. De grammatiska strukturerna 

kan beskrivas som möjliga utfall för de e som interaktionell resurs, som potentialer. Till 

skillnad från de e som interaktionell resurs är de grammatiska strukturerna de e således fasta 

konstellationer av formegenskaper och syntaktiska egenskaper.  

Det jag i min analys kallar grammatiska strukturer ligger mycket nära det Hammarberg 

(u.u.) kommer fram till i sin undersökning. Hammarberg har delat in beläggen på de e i tre 

olika grupper med utgångspunkt i pronomendelen:  
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(a) fall där pronomenet det har anaforisk eller deiktisk referens; 

(b) fall där pronomenet antingen är icke-referentiellt eller syftar framåt i yttrandet; 

(c) fall där det är följs av någon form av syntaktiskt avbrott. 

    (Hammarberg u.u.) 

Till Hammarbergs första grupp hör sådana belägg där de andra deltagarna kan eller bör ha 

kännedom om referenten då strängen uttalas. Till den andra gruppen hör belägg där 

deltagarna inte kan eller förväntas känna till vad som åsyftas och sådana belägg som 

grammatiskt sett inte syftar på något alls och i den tredje gruppen finns belägg som inte 

fullbordas grammatiskt, d.v.s. de får inget komplement.  

Den indelning av beläggen på de e jag föreslår har klara likheter med Hammarbergs, men 

medan han fokuserar de grammatiska aspekterna fokuserar jag språket som del av en 

pågående process med konkreta tids- och rumsdimensioner. Utifrån ovanstående analys 

menar jag att beläggen i mitt material kan delas in i tre olika grupper av strukturer, beroende 

av sådana syntaktiska egenskaper hos pronomendelen som är relevanta med tanke på 

interaktionen och strängen som del av en pågående process:  

1) sådana som syftar på i talögonblicket igenkännbara referenter (jfr 

Hammarbergs A-grupp) 

2) sådana som syftar på i talögonblicket icke-igenkännbara referenter, som görs 

igenkännbara senare (vissa likheter med Hammarbergs B-grupp) 

3) sådana som inte specificeras i fråga om referens (ur Hammarbergs grupp B 

och C) 

Jag vill emellertid påpeka att denna indelning, precis som Hammarbergs indelning, utgör en 

retrospektiv analys av den färdiga produkten (de e + komplement). Det handlar om en 

”generalisering över strukturer” (generalizations over constructs Fried u.u.:27). Indelningen 

baserar sig visserligen på en analys som beaktar processaspekten hos språket i samtal, men 

genom att den är en generalisering över sådana mönster som samtalsdeltagare kan ha delad 

erfarenhet av beskriver den ändå fullföjda mönster. Det är däremot väsentligt att hålla i 

minnet att i en pågående samtalssituation finns inte strukturen där förrän efteråt och det är 

alltså först då – i efterhand (om ens då) vi kan avgöra vilken struktur som är aktuell. Linell 

(2005a:238) diskuterar denna dualitet under begreppen situationsdialog och traditionsdialog.  

Då det däremot gäller strängen de e som resurs i interaktionen är det inte relevant att 

särskilja en pronomendel och en verbdel, utan i stället kan man utgå från helheten de e. 

Denna sträng de e kan, som genomgången ovan visar, konstrueras med en mängd olika typer 
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av komplement och övriga syntaktiskt integrerade led. Strängens olika funktioner i 

interaktionen är å sin sida kopplade till strängens position i turen och i sekvensen och 

samtidigt till specifika förutsättningar i sekvensen. Detta behandlas närmare i följande 

kapitel. 
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7 Position i turkonstruktionsenheten, i turen och i 

sekvensen 

 

I det inledande kapitlet ingår ett utdrag (1.1) ur det finlandssvenska samtalet Novemberkaffe. 

Utdraget visas här på nytt som 7.1. I utdraget ingår sex belägg på strängen de e i olika 

positioner i TKE:n, i turen och i sekvensen. 

 

Utdrag 7.1 Novemberkaffe: bra att man kan välja 

1 U: de va på de sätte man tvätta sej 
2 å så man gick man i bastun en gång 
3 i veckan å de va me de 
4 S: jo 
->U: jo de sant de 
->T: men de+e 
7 S: ºjoº 
->T: dee ganska vitsit nog 
9 att man kan int få allt 
-> U: ne:j (.)men att dee (.) 
-> dee ju bra att man kan välja 
-> de+e ju [DE som e huvusaken ((skrattar)) 
13 T:         [jo (.) just det 
14 S: jo 
15 T: precis 
16 U: jo jo 

 

Det första belägget följer efter svarsordet jo som inleder en ny tur (rad 5). Man kan alltså säga 

att det finns i början av en responsiv tur i den aktuella sekvensen. Följande belägg av Torsten 

(rad 6) inleder likaså en ny tur, men hur man ska se belägget i relation till TKE:n och 

sekvensen är emellertid inte lika klart. Den adversativa konnektorn men knyter Torstens 

yttrande till det föregående, men om det handlar om ett responsdrag eller ett nytt initiativdrag 

förblir oklart. Efter Torstens inledande de+e kommer en knappt hörbar uppbackning, jo, från 

Siv. Torsten upprepar därefter strängen dee och fortsätter med ett adjektivkomplement och 

preciserar sedan predikationsbasen.  

I Ullas respons (rad 10−12) på det omdöme Torsten uttryckt ingår hela tre belägg på 

strängen. Det första får inget komplement utan efter en mikropaus upprepar Ulla strängen, 

som nu får komplementet bra, varefter hon specificerar vad hon menar är bra, att man kan 

välja. Utan paus och utan att ändra grundton fortsätter Ulla därefter direkt med ytterligare en 

de e-sträng, de+e ju DE som e huvusaken. Denna sista satsformade struktur kunde analyseras 
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som en TKE för sig eller alternativt ses som del av samma TKE som den föregående. Om 

man ser den som en separat TKE inleder således strängen de e här en ny TKE inne i en längre 

tur bestående av flera TKE:n. Avgörande för analysen av strängens position i TKE:n är hur 

man drar gränsen mellan en TKE och en annan. Man kan argumentera för att strängen de e 

har en så etablerad funktion som stereotyp upptakt (Linell 2005a:250) eller ram (Anward 

2006) att den helt enkelt har funktionen att starta en ny TKE. Man kan emellertid också 

argumentera för att prosodiska och pragmatiska drag medverkar till att Ullas de e på rad 12 

fortsätter den tidigare påbörjade TKE:n och att strängen inte kan ses som avgörande markör 

för en ny TKE (för vidare diskussion kring detta se nedan och ytterligare t.ex. Selting 1998; 

Bockgård 2007). 

Som det ovanstående exemplet visar kan alltså strängen de e tas in i flera olika positioner 

i TKE:n, i olika positioner i en tur och dessutom i olika positioner i en sekvens. Placeringen 

av strängen, sedd i relation till dessa enheter i samtal, uppvisar regelbundenheter på 

sinsemellan olika plan och i detta kapitel analyseras iakttagna regelbundenheter genom att 

strängen granskas separat som del av en TKE, som del av en tur och som del av en sekvens.  

Karlssons (2006) undersökning av positioneringsfraser (tycker jag, jag menar) i olika 

positioner i en TKE visar att relationen mellan ett uttrycks position i en TKE och dess 

grammatiska egenskaper kan vara systematisk. Även studier som fokuserar olika positioner i 

en TKE och visar hur de används för olika funktioner i interaktionen (se t.ex. Steensig 

2001:207–271, Lindström 2005) visar på relevansen av att se hur strängen de e används i 

olika positioner i en TKE. Jag ska vidare visa att positionen i längre flerledade turer på 

samma sätt systematiskt är knuten till vissa grammatiska egenskaper. 

Relationen mellan en TKE och en tur är inte en gång för alla given, vilket jag även 

diskuterat ovan (se avsnitt 2.3.3). Utmaningen för den som analyserar inspelade samtal ligger 

i att inte tappa bort processperspektivet även om materialet utgörs av en produkt. Jag har valt 

att lösa problemet genom att separat granska belagda positioner i TKE:n och positioner i det 

som i efterhand visar sig utgöra en tur.  

Som jag redan visat i exemplen i kapitel 6 kan strängen de användas i flera olika 

positioner i en TKE. I analysen som följer visar jag på vilket sätt strängen själv utgör en 

metod att konstruera t.ex. en ny inledning eller en fortsättning på en pågående TKE. Relevant 

i detta sammanhang är att strängens position i en TKE visar på dess syntaktiska och 

prosodiska relationer till den lokala kotexten. Analysen av strängens position i turen visar 

däremot på dess relationer till en större kotext.  Då jag ser på strängens placering i turen är 
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jag således ute efter sådana pragmatiska och strukturella mönster som går utöver 

satsstrukturens (eller meningens) gränser, de som i traditionella grammatiska termer kallas 

syntaktiska. Anward och Nordberg (2005a:6) och Linell (2005a:268−269) föreslår termerna 

inre syntax och yttre syntax för att beskriva distinktionen mellan satsintern grammatisk 

styrning och kontexttuell styrning över TKE- och turgränser.  

Som den inledande korta analysen av exempel 7.1 ovan visar är det inte alltid klart hur 

man ska avgränsa en TKE. De egenskaper som i tidigare forskning konstaterats vara 

relevanta för avgränsningen av en TKE är syntaktiska, prosodiska och pragmatiska (se t.ex. 

Ford & Thompson 1996; Steensig 2001 och Couper-Kuhlen & Selting 1996; 2006; Bockgård 

2007). Steensig (2001: 87–89) talar om olika turkonstruktionsmetoder och delar själv in dem 

i fem olika typer, de grammatiska, de prosodiska, de pragmatiska, de reparaturbaserade och 

de visuella. Såväl Ford & Thompson (1996), Selting (2005) som Bockgård (2007) har visat 

att de olika metoderna både kan samverka och motverka varandra (se även exempel 7.1 

ovan). Medan den syntaktiska strukturen antyder att något mer ska komma kan prosodin tyda 

på att TKE:n håller på nå sitt slut. Också då man som samtalsanalytiker har tillgång till hela 

produkten kan det vara oklart var en TKE slutar och följande börjar. Den prosodiska profilen 

kan tyda på en punkt i yttrandet medan syntaxen kan tyda på en annan. Dessutom kan de 

pragmatiska omständigheterna antyda ytterligare en tredje TKE-gräns.  

Väsentligt att hålla i minnet är att relevansen i fråga om var en TKE slutar och följande 

börjar inte är den samma för samtalsdeltagaren och för den som analyserar ett 

samtalsmaterial. För den som deltar har TKE:ns slut relevans i och med att slutpunkten utgör 

en möjlig turbytesplats – en punkt i samtalet där det kan bli relevant att inleda ett eget 

samtalsbidrag. För den som analyserar samtalet i efterhand är denna frågeställning inte 

aktuell i och med att han eller hon vet på vilken punkt följande talare verkligen inleder ett 

nytt samtalsbidrag. I stället kan det – så som här − vara relevant att avgöra om ett språkligt 

element förekommer i början, mitten eller slutet av en TKE och därför att fastställa vad denna 

början och detta slut är.  

Som jag ser det är problemet med oklara gränser (för mina ändamål) egentligen inte mer 

än ett retoriskt problem. Hur ska jag som forskare så tydligt som möjligt redogöra för de 

iakttagelser jag gör? Det är inte nödvändigt att en gång för alla fastslå var gränsen mellan två 

TKE:n går. Jag har i analysen nedan löst problemet så att de TKE:n där såväl syntaktiska som 

prosodiska och pragmatiska drag alla pekar mot en och samma gräns mellan TKE:n redovisas 

som oproblematiska och strängen de e:s position i dessa likaså utan särskild problematisering. 
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Fall där de olika dragen projicerar olika slutpunkter redovisas däremot med hänsyn till detta 

och strängens position i TKE:n kan i de fallen inte anges entydigt. Påpekas kan att analysen 

av position i TKE:na omfattar alla TKE:n där strängen de e ingår, såväl sådana vilka 

ensamma utgör en hel tur som sådana vilka ingår i längre turer bestående av flera TKE:n efter 

varandra.  

När det gäller strängens position i turen är analysen och premisserna för denna något 

annorlunda än då det gäller TKE:n. En tur kan som sagt bestå av en enda TKE, men den kan 

också omfatta flera TKE:n efter varandra. Inte heller kan turen som samtalsenhet fastställas 

enligt principen att det är en enda talare som yttrat den, eftersom tidigare forskning bl.a. visat 

att turer (eller turliknande enheter) kan samkonstrueras av flera talare (Bockgård 2004). En 

tur är alltså både öppen och förhandlingsbar (Goodwin 1981:18-19) till sin karaktär. Den är 

en enhet som produceras inkrementellt, bit för bit (Schegloff 1996). Vad som utgör en tur kan 

egentligen slås fast först då följande talare verkligen har inlett en ny tur. Det betyder alltså att 

ingen, inte ens talaren själv, i förväg kan planera eller projicera hur lång turen ska bli eller 

hur många TKE:n den kommer att omfatta.  

Även i fråga om turen och dess avgränsning är analysatorns situation en annan än 

samtalsdeltagarnas. Med tillgång till den färdiga produkten kan jag i analysen ta fasta på hur 

strängen de e, och samtalsdeltagarnas erfarenhet av hur den används, bidrar till och är med 

om att utforma den pågående process där turavslutningar och turbyten uppenbarligen kan 

projiceras och ske smidigt och med minimala överlappningar. Samtalsdeltagarna har av allt 

att döma föreställningar om hur strängen de e brukar användas i olika positioner i turen. Ifall 

erfarenheterna och därigenom förväntningarna på användningen av strängen inte vore delade 

och rutiniserade kunde man vänta sig att turövergångar kring strängen vore mindre smidiga 

än vad som visar sig vara fallet. 

I fråga om strängen de e:s position i turen och sekvensen är dessa knutna till varandra. I 

analysen nedan visar sig två olika typer av regelbundenheter. För det första är den omgivande 

sekvensen dubbelt relevant så att strängen de e kan komma in som respons på något tidigare 

yttrat och så att de e tas in och därigenom skapar förväntningar på någon viss fortsättning i 

sekvensen. Det innebär att en föregående tur till typ eller struktur kan bädda för eller 

projicera användningen av strängen de e i följande tur. Det kan å andra sidan innebära att 

användningen av strängen de e i en TKE i stället skapar förväntningar på en viss typ av 

följande tur.  
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För det andra kan föregående eller efterföljande TKE:n i en och samma tur spela en viktig 

roll. Med andra ord kan en TKE-typ eller -form projicera en följande TKE där strängen de e 

ingår utan (traditionell) syntaktisk koppling mellan dessa två. Projiceringen kan även fungera 

åt motsatt håll, så att en TKE där strängen de e ingår i vissa fall projicerar en (specifik typ av) 

följande TKE i samma tur. 

Då det gäller var i en TKE strängen de e förekommer visar det sig att det finlandssvenska 

och det sverigesvenska material skiljer sig åt i någon mån. Skillnaderna gäller närmast 

frekvenser. Avsnitt 7.1 omfattar såväl en analys av generella mönster i fråga om strängens 

position i en TKE som kommentarer kring skillnaderna mellan det finlandssvenska och det 

sverigesvenska materialet. I följande avsnitt 7.2 behandlas strängen de e som element i turen. 

Huvudvikten i avsnittet ligger på de e i början av en tur, eftersom strängen i denna position 

ingår i flera olika mönster. I analysen ställs strängens position i turen även i relation till 

strukturella drag hos strängen och dess funktion i interaktionen. Det faktum att huvudfokus 

ligger på turinledande de e-strängar hänger ihop med att inledningen på en ny tur är den 

absolut vanligaste positionen för strängen.  

För tydlighetens skull är det i detta sammanhang skäl att påpeka att en viss överlappning 

föreligger ifråga om strängens position i TKE:n och i turen. Det är ett resultat av att vissa 

belägg t.ex. samtidigt inleder både en TKE och en hel tur. På samma sätt finns det belägg 

som samtidigt avslutar en enskild TKE och hela turen (se avsnitt 7.2.2). I och med att 

positionen i TKE:n och positionen i turen i detta kapitel behandlas separat tas därför vissa 

belägg upp två gånger. Min uppfattning är dock att detta kan klargöra snarare än förvirra, i 

och med att analysen av TKE:n och turen fokuserar olika aspekter av språket och språkliga 

former som metoder och resurser i samtal. 

Efter den interaktionella analysen av enskilda utdrag fortsätter diskussionen som 

påbörjades i avsnitt 5.2 och 6.4 om hur man väljer ut relevanta egenskaper hos en språklig 

form och formulerar en konstruktion inom konstruktionsgrammatikens ram. Är det 

exempelvis en egenskap hos en konstruktion att inleda en tur? På en mer konkret nivå handlar 

det i detta fall om att med konstruktionsgrammatikens hjälp bygga vidare på en modell för 

hur strängen de e kan förstås och beskrivas som olika konstruktioner med olika uppsättningar 

av egenskaper. 
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7.1 Strängen de e i turkonstruktionsenheten 

 

Flera tidigare undersökningar har visat att en TKE i regel byggs upp med en responsiv 

inledningsfas, en mittfas som inför nytt innehåll och en slutfas som projicerar eller antyder 

möjliga och prefererade fortsättningar i samtalet (se t.ex. Steensig 2001: 207−212, Linell 

2005:298−299, Karlsson 2006:27). Strängen de e kan användas i alla olika faser av en TKE. 

Som jag tidigare nämnt är det fasschema Karlsson (2006:27) utarbetat mest lämpat för den 

här analysen av de e eftersom det fokuserar tillblivelseprocessen snarare än den färdiga 

produkten. Olika producerade yttrandedelar kan i Karlssons schema byta topologisk position, 

omfattning och utsträckning under det att de yttras och i och med att efterföljande 

yttrandeelement läggs till. Karlssons modell är alltså i större utsträckning än tidigare 

topologiska modeller utarbetad för processbeskrivning än för produktbeskrivning.  

Ett yttrandes prosodiska utformning är väsentlig i Karlssons analys, liksom i min, och 

Karlsson noterar att valet att analysera något t.ex. som del av turkärnan även baserar sig på de 

prosodiska markeringar talaren gör av olika delar och gränser. För tydlighetens skull 

presenterar jag kort Karlssons modell en gång till nedan (se även avsnitt 3.2 ovan) och 

relaterar den sedan till mitt eget intresse i detta sammanhang. 

 

 

Figur 3. Turens produktion och dess faser enligt Karlsson 2006: 27 

 

För det första är det relevant att notera att Karlssons modell, enligt henne själv, beskriver 

”TKE:n/turen” (Karlsson 2006:65). Precis hur förhållandet mellan dessa två potentiellt olika 

enheter ska ses i relation till modellen blir inte alldeles klart. I kapitlet där modellens 

tillämpning presenteras, noterar Karlsson (2006:70) skillnaden mellan turinitiala och 

 Förfas  Startfas  Mittfas           Slutfas      Efterfas    

Inledningsfas 

Turkärna 

Avslutningsfas 
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turinterna förfaser, men i övrigt tillämpar författaren modellen på lika villkor på TKE:n och 

turer, vilket för hennes syfte är följdriktigt.  

I detta avsnitt granskas både sådana TKE:n som ensamma utgör en hel tur och sådana 

som inleder, ingår i eller avslutar en längre tur, bestående av flera TKE:n (mer eller mindre 

entydigt avskilda från varandra). Även inom dessa olika turpositioner kan strängen 

förekomma i början, i mitten och i slutet av TKE:n. För att inledningsvis exemplifiera och 

diskutera hur jag tillämpar Karlssons modell i min analys har jag valt två TKE:n i D:s 

yttrande ur utdrag 7.2 nedan. Utdraget är taget ur det sverigesvenska samtalet Kafferep. 

Utdraget kommer något senare i samtalet och gäller personen med en allvarlig sjukdom, som 

även omtalas i utdrag 6.10. En av de andra deltagarna konstaterar att man inte kan göra något 

för att hjälpa till i en sådan situation och Doris håller med. I utdraget ingår tre belägg på 

strängen de e. 

 
Utdrag 7.2 Kafferep: därför de e jobbit 

-> D: nä de+e dee de inte går å göra de+e ju  
-> därför dee så så så jobbit 

 

Om man placerar in Doris tur i Karlssons modell kan det se ut enligt följande: 

 

nä de e dee de inte 
går  

å göra  

–  de e ju därför dee 
så så 

så jobbit  

förfas startfas mittfas slutfas efterfas 
Inledningsfas  avslutningsfas 
 

I figuren har jag brutit upp strängen de e utgående från den struktur man traditionellt kopplar 

till det skrivna språkets det är. Pronomendelen placeras enligt en sådan analys i startfasen och 

verbdelen i mittfasen. Detta är det sätt man hittills topologiskt har analyserat TKE:n där den 

lexikala strängen de e ingår (se t.ex. Steensig 2001:210; Karlsson 2006:25, 26). Om man 

däremot, som jag, väljer att betrakta ljudsträngen de e som en enhet är en gränsdragning mitt 

inne i enheten inte motiverad. Jag har därför valt att slå ihop start- och mittfasen i Karlssons 

modell: 

 

nä de+e dee de inte går å göra  
förfas startfas   +   mittfas slutfas efterfas 
Inledningsfas + turkärna slutfas 
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Notera att oberoende av om man slår ihop start- och mittfasen eller inte finns strängen i 

inledningsfasen av TKE:n. Strängen inleder turen och utgör en metod för talaren att etablera 

sig själv som den som har turen.  

Jag vill ytterligare, innan jag går vidare med analysen, påminna om att det finns belägg på 

strängen de e i materialet i TKE-inledande position, men där TKE:n syntaktiskt, prosodiskt 

eller pragmatiskt aldrig når en möjlig turbytesplats – de fullföljs inte. Det kan handla om de 

e-belägg där strängen upprepas flera gånger efter varandra: dee dee de+e varefter ett 

komplement följer eller strängar med komplementet som inte fullföljs de+e s-.  

Hur ska dessa belägg analyseras? Jag räknar i min analys med att alla belägg på strängen 

ingår i TKE:n, eller omvänt, att alltid då de e yttras bidrar strängen till att det sagda utgör en 

TKE. Jag har sålunda valt att analysera också de oavslutade de e-strukturerna som element i 

förfasen till en TKE. Oavslutade strukturer mellan två TKE:n i en längre tur har jag 

analyserat antingen som element i efterfasen av föregående TKE eller som element i förfasen 

av en ny TKE, beroende på i första hand prosodiska och i andra hand pragmatiska drag. 

Som diskussionen kring det första exemplet i kapitlet (7.1) visar, kan gränserna mellan 

två TKE:n analyseras på olika sätt. I exemplet inleder Ulla en längre tur bestående av minst 

två TKE:n med neej (.) men att dee (.) dee ju bra att man kan välja. Här är det alltså möjligt 

att analysera hela strängen som en enda TKE eller som två olika TKE:n som särskiljs genom 

mikropausen mellan de två dee. Enligt den senare analysen utgör inledningen neej (.) men att 

dee en TKE som  inte fullföljs. 

Med ovan diskuterade utgångspunkt visar det sig i mitt material att de allra flesta 

beläggen på de e förekommer i inledningsfasen av en TKE. Bara 80 belägg i det 

finlandssvenska materialet och 24 i det sverigesvenska finns i mittfasen (eller i början av 

slutfasen) av en syntaktiskt, prosodiskt och pragmatiskt sammanhållen TKE. I slutfasen av en 

TKE, syntaktiskt integrerade i den satsformade struktur som utgör TKE-kärnan, förekommer 

20 finlandssvenska och 7 sverigesvenska belägg och i efterfasen av TKE:n som finala annex 

förekommer 9 finlandssvenska belägg. Av dessa kommer jag nedan, i avsnitt 7.1.1, att 

koncentrera mig på de belägg där strängen förekommer i inledningsfasen av en TKE. De 

övriga positionerna behandlar jag kort i avsnitt 7.1.2 och 7.1.3. 
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7.1.1 Strängen de e i inledningsfasen av en turkonstruktionsenhet 

 

Strängen de e förekommer som sagt oftast i inledningsfasen av en TKE. Omkring 80 % (828) 

av alla belägg i det finlandssvenska materialet och 90 % (393) av beläggen i det 

sverigesvenska materialet finns i denna position. Tendensen att placera något i förfasen före 

strängen de e i en TKE varierar emellertid, beroende på var i turen TKE:n finns (se vidare 

avsnitt 7.2).  

Typiska exempel på strängen i inledningen av en TKE finns på raderna 12 och 15 i 

utdrag 7.3 nedan, taget ur radiosamtalet Tryckkokaren. I utdraget intervjuar programledaren 

Marcus två personer S och K om en sommarteateruppsättning de är med i. Intervjun har redan 

pågått en stund då utdraget inleds och han har frågat de två personerna om deras roller och 

om själva pjäsen och kommer i utdraget in på mer allmänna frågor om uppsättningen och 

dess förutsättningar.  

 

Utdrag 7.3 Tryckkokaren: glada amatörer 

 porukka = gäng 
01 MARCUS: hur stor porukka e de som gör den här (.) 
02     den här (.) pjäsen 
03    (0.8) 
04 S:    va e vi 
05 K:     ºtretti förti vaº 
06 S:     tretti förti jåå 
07 MARCUS: e ni alla glada amatörer  
08 K:    [[((skrattar))    ] 
09 S:    [[a+a ↑DE\e vi (.)] varenda en (.)å glada (.)  
10    obs [höhö]  
11 MARCUS:     [jåå ] 
-> S:    dee fem tusen femhundra biljetter sålda (.) så  
13    kära människor sätt fart på 
14 MARCUS: fem tusen fem hundra e+de bra de= 
-> S:    =dee jättebra 
16 MARCUS: jåå 
17   (0.4) 

 

I utdraget förekommer de e i inledningsfasen av en TKE på raderna 12 och 15. Av dessa  är 

det senare oproblematiskt i fråga om var TKE:n börjar. Lika entydig är emellertid gränsen 

inte då det gäller belägget på rad 12. Man kunde analysera Marcus jåå på rad 11 som en 

lyssnarrespons, en uppbackning som saknar turstatus. I så fall utgör S de e-inledda struktur på 

rad 12 en fortsättning till en potentiell TKE-inledning obs på rad 9.  
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Med stöd i Green-Vänttinens (2001:59) syn på tredjeled som drag med turstatus kan 

Marcus respons jåå på rad 11 anses utgöra en tur. Den fungerar nämligen som tredjeled efter 

yttrandeparet precis före, Marcus fråga på rad 7 och S svar på rad 9–10. Det betyder att S de 

e-inledda struktur på rad 12 också inleder en ny TKE (och här även en ny tur).  

Även prosodiskt utformar S sitt bidrag som något nytt. Hennes skratt på rad 10 har en 

fallande tonhöjd och intensiteten minskar, vilket ger det auditiva intrycket av att skrattet tonar 

ut. Då hon sedan börjar med dee på rad 12 återgår hon till en högre grundtonsfrekvens, vilket 

tyder på att denna enhet utgör ett nytt bidrag till samtalet. På svenska har Hansson (2003) 

undersökt hur fonologiska drag bidrar till språkbrukares uppfattning om gränser mellan 

enheter (t.ex. fraser, TKE:n) i samtal (intervjumaterial hämtat från SweDia 2000), och 

kommer till slutsatsen att grundtonsåterställning är en av de faktorer som bidrar till 

uppfattningen om en prosodisk gräns. 

Gemensamt för de flesta beläggen på de e i inledningsfasen av en TKE är att de (för sig) 

knappast alls ger några ledtrådar till vad som ska följa i TKE:n. Samtliga de 

komplementtyper som redovisas i föregående kapitel (6) förekommer i inledningsfasen av en 

TKE. Inte heller antyder strängen i denna position något om vilken roll det fullbordade 

yttrandet kan ha i kontexten. Vissa undantag finns från denna generella tendens. Något i den 

omedelbart föregående kotexten kan nämligen bädda för en viss struktur, t.ex. en fråga av 

typen e de bra får svar av typen de e jättebra (se vidare avsnitt 7.2). Om däremot den 

omedelbart föregående kontexten inte skapar några särskilda förväntningar på en struktur 

med de e är det i praktiken ofta omöjligt för de andra att avgöra vad strängen de e projicerar 

och vilken struktur strängen bygger på i det ögonblick då den yttras. Man kunde med en term 

ur fysikens värld säga att strängen i inledningsfasen av en TKE retarderar projicerbarheten 

(Schegloff använder termen retarding på engelska 1996:104). 

Så gott som alla de belägg på strängen de e som ingår i oavslutade TKE:n finns i början 

av en TKE, som i utdrag 7.1. Eftersom dessa fragment inte är alldeles ovanliga i materialet 

kunde man nästan tänka sig att ofullbordade TKE-fragment med de e i någon bemärkelse 

utgör en samtalsresurs i sig. Genom att inleda med en de e-sträng, som man sedan inte 

fullföljer, har man visserligen inte kommit med ett samtalsbidrag, men man har positionerat 

sig själv som (fortsatt) talare och får därigenom (för det mesta) utrymme att fortsätta, så som 

Torsten och Ulla i utdrag 7.1.  

Möjligen kunde man se beläggen på apokoinou-strukturer (se utdrag 6.44 ovan) och 

övriga fortsättningar efter de e, som inte beskrivs i traditionella grammatikor (se uppställning 
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4 i kapitel 6), som en följd av den interaktionella funktionen hos strängen att positionera 

yttraren som (fortsatt) talare. Fördelen med en semantiskt lätt sträng som de e för att ta eller 

hålla kvar turen är att den inte leder in de andra samtalsdeltagarna på något tydligt 

projicerande spår, vare sig grammatiskt, pragmatiskt eller semantiskt. Då stör den inte heller 

med sitt eget semantiska innehåll, om talaren väljer att byta struktur mitt i yttrandet. 

I utdrag 7.3 ovan utgör strängen de e det första språkliga uttrycket i TKE:na på rad 12 och 

15. I materialet i övrigt visar det sig att strängen de e i inledningsfasen av en TKE ofta 

föregås av ett första element i förfasen. I regel signalerar sådana element i förfasen hur den 

nya turen relaterar till föregående. Det kan vara en konnektor, ett svarsord, en tilltalsfras, en 

anföringsfras, en positioneringsfras, en annan de e-sträng eller ett icke-språkligt ljud med 

semiotiskt innehåll (se t.ex Lehti-Eklund 2002; Karlsson 2006:27; Londen & Lindström 

2007; Lindström 2008:226).  

En viss skillnad föreligger i fråga om projicerbarhet mellan de belägg där strängen de e 

inleder hela TKE:n och de där strängen föregås av något språkligt element i förfasen. Vissa 

element som placeras före de e-strängen kan nämligen, förutom att ange relation till det 

föregående, ge en fingervisning om vad den efterföljande strängen de e projicerar. Det gäller 

dock inte alla typer av element. Exempelvis svarsord som ja, jo, jå, nä och mm+m bidrar 

mycket lite till projicerbarheten, medan konnektorer som eftersom, för och me andra ord 

tydligare visar vartåt yttrandet är på väg.  

I uppställning 7 nedan anges vilka typer av språkliga element som i materialet förkommer 

före strängen de e i inledningsfasen av en TKE. Till gruppen svarsord hör ord av typen ja, nä, 

ok. Betydelsebärande ljud är ljud som inte är etablerade ord men ändå har konventionaliserats 

som betydelse- eller funktionsbärande på något sätt, exempelvis aah, aaää, .hh  hm, mm, 

mhm, .tju. Till de partikelliknande orden och fraserna hör ord som: nå, nåja, sidu, i å för sig, 

som sagt, vettu. Konnektorerna utgörs av ord och fraser som i traditionell grammatisk 

terminologi går under beteckningarna subjunktioner och konjunktioner. 

Positioneringsfraserna är fraser som visar talarens eller någon annans relation till det som 

följer, ja tycker, han mena (se Karlsson 2006). Till gruppen övriga hör tilltal, olika avbrutna 

strukturer och de, dee (för fler exempel se uppställning 9, avsnitt 7.2.1.3). 
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FINLANDSSVENSKA SVERIGESVENSKA 

I TURINITIALA TKE:N 

svarsord  svarsord 
betydelsebärande ljud  betydelsebärande ljud 
partikelliknande  partikelliknande  
konnektorer  konnektorer 
positioneringsfraser positioneringsfraser 
övriga övriga 

 I TURINTERNA TKE:N 

 svarsord  
betydelsebärande ljud  betydelsebärande ljud   
partikelliknande partikelliknande  
konnektorer  konnektorer  
positioneringsfraser  positioneringsfraser  
övriga  övriga 

 I TURFINALA TKE:N 

 svarsord 
betydelsebärande ljud betydelsebärande ljud 
partikelliknande  
konnektorer konnektorer 

Uppställning 7. Element före strängen de e i inledningsfasen av en TKE uppdelade enligt 

TKE:ns position i turen 

 

Av de element som förekommer före strängen de e i inledningsfasen av en TKE är 

positioneringsfraserna (av typen ja tycker, ja tror, ja menar; Karlsson 2006) genomgående 

vanligare i det sverigesvenska materialet. Tilltal förekommer mycket sparsamt i bägge 

delmaterial. Konnektorer och betydelsebärande ljud förekommer i ungefär lika stor 

utsträckning i både det sverigesvenska och det finlandssvenska materialet. Det finns 

emellertid ett undantag från detta. Konnektorn men att förekommer nämligen uteslutande i 

det finlandssvenska materialet. Det överensstämmer också med de observationer som Londen 

& Lindström (2007:116) gjort, nämligen att konnektorn verkar vara ett särdrag i 

finlandssvenskan.  

När det gäller svarsorden används de olika i de två delmaterialen. I det finlandssvenska 

materialet används svarsord uteslutande i inledningsfasen av turinitiala TKE:n, medan de i 

det sverigesvenska materialet används i inledningsfasen till en TKE också inne i eller i slutet 

av en längre tur. 

Med undantag för de ovan presenterade skillnaderna mellan de två delmaterialen visar sig 

användningen av språkliga element före de e användas kvalitativt sett mycket lika i alla 

samtalen och i bägge delmaterialen. En närmare granskning av de TKE-typer där strängen de 



 

183 

 

e ingår i inledningsfasen visar också att det är samma element som förekommer i förfasen 

(t.ex. svarsord, betydelsebärande ljud före TKE:n som uttrycker omdömen, ja menar, så före 

konkluderande TKE:n o.s.v.).  

Strängen de e i inledningsfasen av en TKE används i mitt material i de mest varierande 

sekventiella och interaktionella funktioner. I denna position i TKE:n förefaller det inte heller 

finnas särskilt tydliga restriktioner för vilken typ av led som kan följa efter  de e-strängen. 

Som nämnt förekommer alla de olika typerna av komplement som presenteras i 

översiktskapitlet (7) ovan, efter TKE-inledande de e.  

Sådana TKE:n som inleds med strängen de e används som sagt i mycket olika funktioner 

i interaktionen: för att introducera nya referenter, för att återaktualisera gamla referenter, för 

att klassificera, specificera eller ge omdömen om referenter som i sig kan vara, men inte alltid 

är, tidigare nämnda och omtalade, som kan specificeras och definieras i eller efter den 

pågående TKE:n eller som inte klargörs alls (av någon orsak). De kan också användas för att 

ange position eller riktning för något eller för att specificera, klassificera eller evaluera (en 

del av) själva det pågående samtalet. Vissa fasta strukturer som inleds med de e (t.ex. de 

e/DE, de e bra) ingår dessutom i alldeles specifika kontexter och har närmast 

diskursstrukturerande funktion. 

Rent syntaktiskt styr strängen de e i inledningsfasen av en TKE fortsättningen i mycket 

ringa grad. Samtliga komplementtyper redovisade i kapitel 6 förekommer efter TKE-

inledande belägg på strängen. Emellertid kan den omgivande kontexten, t.ex. föregående 

TKE yttrad av samma eller en annan talare, skapa förväntningar eller ställa restriktioner på 

möjliga komplementtyper, men denna styrning är då snarare sekventiell och pragmatisk än 

syntaktisk. Den hänför sig med andra ord till den yttre syntaxen för TKE:n. Exempelvis visar 

det sig att de e som inleder en TKE inne i en flerledad tur används för ett snävare urval 

funktioner än de e i inledningen av en tur. Detta återkommer jag till i avsnitt 7.2.  

 

7.1.2 Strängen de e i mittfasen av en TKE 

 

I materialet förekommer strängen de e också inne i en TKE, i dess mittfas. Det handlar 

genomgående om belägg där strängen är syntaktiskt integrerad i en längre satsstruktur. I 

många av beläggen pekar också de prosodiska och pragmatiska egenskaperna på att det 

handlar om mittfasen av en TKE. Därutöver finns det dock ett tiotal belägg där en strikt 

syntaktisk analys ger vid handen att det handlar om mittfasen av en TKE, medan de 
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prosodiska dragen och/eller de pragmatiska pekar mot att en ny TKE inleds i och med 

strängen de e.  

De belägg som såväl syntaktiskt, prosodiskt som pragmatiskt förekommer i mittfasen av 

en TKE inleder strukturer som enligt traditionell analys utgör bisatser. De föregås i materialet 

av ett rätt litet urval konnektorer: att, då, för, när, om, som, så och interrogativa pronomen. 

De används för att ange vad någon sagt eller tänkt (han sa att dee bra) eller för att ange 

villkor för (se utdrag 7.4), orsak till eller följd av det som sagts i den föregående TKE:n. I 

några få belägg används de för att klargöra tids- eller rumsomständigheter för något som 

uttrycks i den närmast föregående TKE:n.  

Specifikt för de flesta TKE-interna beläggen är att de ingår i syntaktiska kontexter som 

styr dem strukturellt och som också begränsar möjligheterna till syftning hos strängen de e. I 

utdrag 7.4 ur samtalet Syffamöte ges ett entydigt exempel på strängen de e i mittfasen av en 

TKE (rad 3) och ett belägg som inte är lika entydigt (rad 8). I utdraget talar kvinnorna om 

vem som kommer att lyssna på deras samtal, som spelas in. 

 
Utdrag 7.4 Syföreningsmöte: vem hör på oss 

01 Tove: [å sen sitter Leila å hör på oss å tänker ja 
02  (0.6) 
-> Eva: nåja: om de+e [hon som hör eller om de+e  
04 Tove:               [((skrattar)) 
05 Eva: nån annan som hör ↑ja vet int= 
06 Tove: =mm 
07 (0.7) 
-> Eva: vem de+e som gör de 
09 (1.9) 

 

I belägget på rad 3 projiceras syftningen hos den TKE-interna strängen de e genom den 

tidigare, första användningen på samma rad. Valet att upprepa just strängen de e på denna 

punkt i yttrandet har begränsats av den föregående syntaktiska strukturen. Det betyder alltså 

att TKE-interna belägg på strängen de e, som i exemplet ovan, tydligare styrs av den inre 

syntaxen och oftast används som regelbundna syntaktiska resurser.  

Den syntaktiska styrningen av de TKE-interna beläggen gäller också möjliga 

komplement. Konnektorerna då, för, när, om, som och i några enstaka belägg så i TKE-intern 

position17 visar sig alla följas av ett rätt snävt urval komplementtyper efter de e, nämligen de 

                                                 
17 Konnektorn så förekommer betydligt oftare i TKE-initial position än TKE-intern. TKE-intern, d.v.s. 

syntaktiskt integrerad med föregående satsstruktur, är den bara i fyra belägg, samtliga i det finlandssvenska 

materialet. 
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som även SAG (del 3:352) tar upp som möjliga komplement efter kopulaverbet: 

nominalfraser, adjektivfraser och adverbial. Om strukturen föregås av ett interrogativt 

pronomen, som i belägget på rad 8 i utdraget ovan, utgör detta alltid syntaktiskt komplement 

till den efterföljande strängen. Det samma gäller vissa belägg där strukturen föregås av som.  

Belägget på rad 8 i utdrag 7.4 är som sagt inte lika klart. Frågan är om strängen de e här 

är TKE-intern eller om den inleder en ny TKE. Syntaktiskt binder Eva ihop yttrandet på rad 8 

med sin föregående TKE på rad 5 så att de tillsammans bildar en enhetlig struktur. 

Uppenbarligen har emellertid Tove uppfattat att TKE:n redan på rad 5 nått en punkt där det är 

relevant att komma med en respons och den kommer omedelbart (rad 6). Evas föregående 

yttrande (rad 3 och 5) utgör en syntaktiskt och pragmatiskt fullbordad helhet med ja vet int 

som ett finalt annex i efterfasen.  

Efter Toves respons följer en rätt lång paus på 0,7 sekunder (rad 7) och därefter fortsätter 

Eva med vem de e som gör de. Evas fortsättning utgör syntaktiskt en fortsättning på hennes 

tidigare finala annex. Frågan är alltså vad som utgör en TKE i detta fall. Utgående från 

prosodin kunde man säga att en ny TKE inleds på rad 5 med ja vet int och fortsätter på rad 8 

med vem de e som gör de. Syntaktiskt och pragmatiskt kunde ja vet int utgöra ett finalt annex 

till det föregående. Här går alltså syntaxen och prosodin emot varandra. 

Väsentligt är att Evas yttrande efter pausen (rad 8) inte utgör en självständig syntaktisk 

enhet, utan är avhängigt av Evas föregående ja vet int. Detta talar för att detta senare yttrande 

inte heller ska analyseras som en egen TKE. Också prosodiskt utformas yttrandet som en 

fortsättning. Figur 8 visar ljudkurva, intensitet och grundtonsfrekvens över slutet av Evas 

yttrande: …annan som hör ja vet int [Tove: mm] (0.7) vem de e som gör de. 
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Figur 9. Intensitet och grundtonsfrekvens över TKE-internt belägg på de e. 

 

Evas yttrande efter pausen, vem de+e som gör de, uttalas genomgående med låg intensitet. 

Den ligger på samma nivå som ja vet int slutat på. Också grundtonsfrekvensen visar en 

sjunkande profil. Intensitetskurvan framgår tydligt av figur 9 ovan, medan däremot kurvan 

över grundtonsfrekvensen inte är lika tydlig. Noteras kan i alla fall att mellan hör och ja vet 

int (rad 5) sker en tydlig förändring uppåt i grundtonsfrekvens, medan vem de+e ligger på 

samma eller lägre nivå. Pragmatiskt har däremot Tove visat att hon redan uppfattat det 

föregående ja vet int som en potentiellt avslutad TKE. 

I fråga om strängen de e och dess position i TKE:n spelar emellertid TKE-gränsen i detta 

fall ingen avgörande roll. Oberoende av var man vill dra en gräns ingår strängen i TKE:ns 

mittfas: antingen så att den syntaktiska fortsättningen som inleds med jag vet int på rad 8 

utgör en egen TKE, som i figur 10, eller så att Evas hela långa yttrande utgör en enda TKE 

som i figur 11.  
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Förfas startfas mittfas slutfas efterfas 

 ja vet int vem 

de+e 

som gör de  

Figur10. Fasanalys av TKE i utdrag 7.4, alternativ 1 

Förfas startfas + mittfas slutfas efterfas 

nåja om de+e hon som hör eller om 

de+e nån annan som hör ja vet int 

vem de+e 

som gör de  

Figur 11. Fasanalys av TKE i utdrag 7.4, alternativ 2 

 

Då det gäller de två ovan framförda möjliga analyserna pekar alltså pragmatiska, prosodiska 

och syntaktiska drag mot olika håll. Man kan i själva verket fråga sig om det över huvud är 

en korrekt analys av det som verkligen utspelar sig i samtalsutdraget ovan att dra en entydig 

gräns mellan två separata TKE:n. Den helhet det handlar om både är och är icke en helhet 

samtidigt. 

En särskild grupp av belägg på strängen de e i mittfasen av en TKE är de som konstrueras 

som anförda (SAG del 1:153). De strukturer med de e som förkommer i denna position styrs 

inte alls på samma sätt syntaktiskt av TKE:ns inledningsfas, eller av tidigare TKE:n. Då 

strängen inleder en anförd sats utgör den en likadan portöppnande resurs som de TKE-initiala 

beläggen i och med att en anförd sats bara formellt, till sin ordföljd, styrs av den föregående 

kontexten. Detta visar sig genom att de anförda de e-beläggen i materialet har så varierande 

typer av komplement. I utdrag 7.5 ur det svergiesvenska samtalet Tryck till ges exempel på 

en anförd de e-struktur på rad 3–4. Anföringsfrasen är utformad som en ja/nej-fråga.  

 

Utdrag 7.5 Tryck till: den feelingen? 

01 J: =dom snubbarna gjorde ju nåra  
02 teveshops[filmer (             )] 
-> M:          [tycker du att de+e den]  
04  feelingen på vi[deon allså] 
05 J:                [    jaa    ] ja vet inte  
06  de n- de nå sånt dä[r (me de här)] ja= 
07 H:                    [  Per Dunsö  ] 

 

En av panelgästerna J håller på att utvärdera en musikvideo som visats i programmet och 

berättar att bandet som uppträder på videon också har gjort reklamfilmer och filmer för TV-
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shop. Programledaren M kommer med en fråga om detta på rad 3. Han inleder med tycker du 

att och fortsätter med strängen de e… I detta exempel ingår alltså strängen i mittfasen i den 

TKE som genom den inledande anföringen har frågeform. 

Man kan notera att anföringen tycker du att inte pragmatiskt styr den följande strukturen, 

vare sig i fråga om vilken de e-struktur det kan vara fråga om eller i fråga om vilka 

komplementtyper som är möjliga. Detta innebär alltså att strängen de e efter en anföringsfras- 

eller -sats öppnar upp för flera möjliga fortsättningsalternativ och retarderar projicerbarheten.  

Det som förenar de TKE-interna beläggen på strängen de e med de TKE-initiala beläggen 

är att de strukturellt kan syfta antingen bakåt eller framåt i samtalet. Den yttre syntaxen styr i 

detta hänseende inte den inre syntaxen. Det kan alltså antingen finnas en entydig, redan 

omtalad referent som åsyftas, eller så kan referenten utgöra en mer eller mindre vagt inringad 

del av det tidigare samtalet. Men syftningen kan också vara framåt i samtalet så att den 

referent som åsyftas specificeras först efter att strängen de e uttalats. Ytterligare finns 

möjligheten att referenten inte specificeras alls, kanske för att den på något sätt är 

underförstådd eller för att den inte behöver fastställas för att samtalet ska kunna fortsätta. 

Alla de typer som tas upp i avsnitt 6.4 är alltså möjliga. I exemplet på rad 3 i utdrag 7.5 ovan 

fastställs referenten inte (jfr expletivt det, SAG del 1:168). 

I några fall förekommer strängen i mittfasen av en TKE efter en spetsställd nominalfras, 

som benämner eller utpekar den referent som sedan klassificeras, specificeras eller evalueras 

genom den följande de e-strukturen i strängen, t.ex. de huse de: som ganska nytt (ur samtalet 

Tjejkväll). I de här fallen ligger strängen topologiskt i TKE:ns mittfas i stället för i dess 

inledningsfas. I traditionella termer enligt SAG (1999 del 4: 438) kallas denna typ av struktur 

för dislokation genom initialt annex. Hammarberg (u.u. tabell 1) tar upp strukturen som 

vänsterdislokation.  

Sammanfattningsvis kan man säga om de TKE-interna beläggen på strängen de e att de 

kan delas upp i två olika syntaktiska typer: För det första finns det sådana som följer efter 

anföringsfraser eller -satser. De anförda de e-strängarna styrs inte, vare sig syntaktiskt eller 

pragmatiskt, av den föregående anföringsfrasen eller satsen. De uppvisar i stället en lika stor 

variation i funktion och grammatisk struktur som de TKE-intiala beläggen. För det andra 

finns det de övriga beläggen som syntaktiskt är knutna till TKE:ns inledningsfas och 

pragmatiskt ofta också till tidigare TKE:n. För dem gäller att de är syntaktiskt integrerade i 

den sats som inleds i startfasen. De styrs därigenom i högre grad än TKE-initiala belägg till 

såväl meningspotential som möjlig syntaktisk fortsättning. De kan användas för att uttrycka 
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villkor för, motivering till eller följd av något som uttryckts i samma TKE. De används också 

för att evaluera något omnämnt, något för samtalsdeltagarna känt som specificeras senare i 

yttrandet, eller en del av själva samtalet. De kan slutligen också användas för att ange tid och 

rum för det som uttryckts tidigare i samma TKE. 

 

7.1.3 Strängen de e i avslutningsfasen av en TKE 

 

I materialet förekommer några belägg på strängen de e i slutfasen eller efterfasen av en TKE. 

I det finlandssvenska materialet fördelar de sig i två diskreta kategorier: syntaktiskt 

integrerade belägg och fristående belägg. I det sverigesvenska materialet finns uteslutande 

belägg på den förra typen, de syntaktiskt integrerade som i fasschemat placerar sig i slutfasen 

av TKE:n. 

De syntaktiskt integrerade beläggen på TKE-finala de e följer alla samma mönster: 

Komplementet till strängen kommer före strängen de e, som i följande korta utdrag 7.6 ur 

Tryckkokaren. Utdraget ingår i en intervju med en politiker. Intervjuaren har bett honom 

jämföra två olika stora städer och i svaret ingår en självreparation där talaren använder 

strängen de e.  

 
Utdrag 7.6 Tryckkokaren: antal invånare  

JD: [---] Bonäs har fjortontusen (.) eller sexhundratolv 
tror ja de+e (.) så att men dessutom e Bonäs ingen 
havsstad 

 

Komplementen som föregår en TKE-final de e-struktur kan vara räkneord som i utdraget 

ovan, men oftast utgörs de av något av de interrogativa pronomina: när, vem, hur, vad eller 

hur. Alla belägg i denna position styrs syntaktiskt helt och hållet av den föregående kotexten. 

I det finlandssvenska materialet förekommer ett tiotal belägg på en annan typ av TKE-

finala de e-strängar, fristående efterställda annex. Strängen de e i denna position har inte 

beskrivits i tidigare litteratur. Strängen i de här beläggen binds i samtliga fall syntaktiskt ihop 

med den föregående strukturen genom konnektorn så. Efter konnektorn utformas de dock 

prosodiskt som en nystart med återställning av grundtonsfrekvensen. Väl att märka 

förekommer dessa TKE-finala belägg också alltid i slutet av en tur. Möjligen kan det ses som 

att de (åtminstone) i finlandssvenska samtal utgör en responseliciterande resurs, de skapar 

förväntningar på en respons.  
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I följande utdrag används strängen de e TKE- och samtidigt turfinalt och responsen 

kommer överlappande och omedelbart efter de e. Utdrag 7.7 ur Lekskolemöte handlar om 

några väggmålningar på lekskolans väggar. Mötesdeltagarna funderar på om väggarna ska 

målas om eller inte. Belägget på strängen de e i efterfasen av TKE:n finns på rad 3. 

 

Utdrag 7.7 Lekskolemöte: ta bort målningar 

1 Niklas:  men här sir de ju snyggt ut nu alltså 
2 Viola:   (.hh) nå joo sidu (.) de+e ju klart men om man  
->    tar bort di här målningana så [↑dee 
4 Niklas:                           [mja 
5 kvinna: mm+m 
6  [---] 

 

Viola som arbetar på lekskolan accepterar Niklas omdöme, att det just nu ser snyggt ut i det 

rum där mötet hålls, vilket uppenbarligen alltså är i lekskolan. På väggen i rummet hänger 

tydligen ett antal målningar. På raderna 2–3 kommer Viola med ett motargument att 

utseendet är ett annat om målningarna avlägsnas. Emellertid anger hon inte i denna TKE 

hurdant utseendet vore under ändrade förutsättningar. Trots detta får hon accepterande 

respons från någon av kvinnorna (rad 5) och i överlappning med strängen dee en något 

tveksam respons från Niklas (rad 4). Efter utdraget fortsätter Viola och utvecklar omdömet i 

en ny TKE.  

I ett annat utdrag ur samma samtal talar mötesdeltagarna om att samla pengar till 

lekskolan. Runa förklarar att hon i egenskap av frilansare kunde tjäna mer pengar på sitt jobb 

än på att stå och baka och alltså spara tid genom att donera pengar direkt. I slutet av den här 

förklaringen kommer strängen de e in utan att fullföljas syntaktiskt med ett komplement. 

 
Utdrag 7.8 Lekskolemöte: timarvode och bakning 

01 Runa: ja ha no också tänkt på de där jo att ja jobbar (.)  
02 frilansjobbar å (.) å (.hh) å har då en (.) ett  
03 timarvode å ja tänker på (1.3) om ja då sku jobba  
04 dom timmana som ja sätter ner (.) många gånger på  
05 sånhän basar (.hh) bakning å annat (0.7) å å donera  
06 dom pengana ja sku få för de här ordinarie (.)ºså  
07 sku ja nogº  
08 Anna: ((skrattar fnysande)) 
09 Runa bidra me mycke mer 
10 Lisa: ºmmº 
11 (kv): º.jåº 
-> Runa: att de+e nog\förstås 
13 Lisa: jå int e de i relation ti de (.) där finns en  
14       annan idÄ också natutvis 
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I slutet av Runas långa redogörelse för hur hon hellre kunde arbeta och donera pengar än stå 

och baka kommer Anna in med ett fnysande skratt (rad 8) innan Runa har avslutat sin tur. 

Efter skrattet fortsätter Runa och slutför den syntaktiska struktur hon inlett (rad 9). Efter det 

kommer Lisa och någon av de andra kvinnorna med lågmälda uppbackningar (rad 10 och 11). 

Runa fortsätter med en konnektor att som visar att hon knyter det efterföljande till sin tidigare 

TKE (Lehti-Eklund 2002:114). Därefter fortsätter hon (rad 12) med strängen de+e och två 

partiklar nog förstås. Något komplement följer emellertid inte. Lisas (ordförandes) respons på 

detta kommer omedelbart och visar att hon, åtminstone i någon bemärkelse håller med Runa.   

Det ovan beskrivna mönstret är genomgående för alla de TKE-finala beläggen på de e i 

de fall då de syntaktiskt men inte prosodiskt integreras i föregående TKE. De antyder alla 

något slags omdöme eller evaluering från talarens sida. Lisas respons i exemplet ovan 

kommer t.ex. omedelbart och konstrueras som ett medhåll. Omdömet impliceras eller kan 

utläsas av den tidigare kontexten, t.ex. i exempel 7.7. för att det konstrueras som motsats till 

något som sagts strax innan och i exempel 7.8 för att också föregående TKE (rad 6,7 och 9) 

uttrycker ett omdöme. Responserna kan vara minimala som i utdrag 7.7, men i ett par belägg 

är de mer elaborerade som i exempel 7.8. 

 

 

7.2 Strängen de e i turen och sekvensen 

 

I detta avsnitt behandlar jag användningen av strängen de e i olika positioner i en tur. Det 

verkar nämligen som om strängen används som en resurs att administrera turtagningen. I 

denna funktion används strängen såväl inne i en längre tur som i början och i slutet av en tur. 

De belägg som används i mittfasen av en TKE är inte relevanta i detta sammanhang då de 

styrs av och styr den inre syntaxen, d.v.s. syntaktiska regelbundenheter snarare än 

interaktionella mönster och turorkestrering. Innan jag går in på diskussionen kring mitt eget 

material vill jag emellertid förankra diskussionen i den tidigare forskningen kring turer och 

turtagning. 

Samtalsdeltagares metoder att hantera turövergångar eller avsaknaden av turövergångar 

har varit föremål för samtalsanalytiska studier ända sedan samtalsanalysen och den 

interaktionella lingvistiken började etablera sig som en gren av lingvistiken. I den klassiska 
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artikeln ”A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation” 

utvecklade Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) den diskussion kring systematiken i 

turväxling i samtal som Sacks öppnat redan i slutet av 1960-talet i sina Lectures (1992 

[1968]). I artikeln framlägger författarna olika regelbundna turtagningsmekanismer man kan 

iaktta i vardagliga samtal och visar på grunderna för det de kallar”turtagningsregler”.  

Basen för turtagningssystemet är iakttagelsen att det i ett samtal vanligen bara är en åt 

gången som talar, och att det är olika personer som talar omväxlande, d.v.s. turen byts under 

samtalets gång (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:700, 706). I artikeln ställer författarna upp 

fyra regler för turbyte i vardagliga samtal. Systemet för turtagning har sedermera kommit att 

bli en grundsten i den fortsatta samtalsforskningen. Reglerna är uppställda i prioritetsordning, 

så att om inte den första regeln träder in gör den andra det, och om den andra inte heller gäller 

träder den tredje in och därefter den fjärde: 1) nuvarande talare väljer nästa talare, 2) nästa 

talare utser sig själv, 3) talaren fortsätter själv, 4) om talaren själv fortsätter, börjar systemet 

från början igen vid första möjliga turbytesplats (ibid.:704).  

Med nordiska samtalstraditioner och -mönster som bakgrund har Steensig (2001:38–71) 

grundläggande diskuterat Sacks, Schegloff och Jeffersons turtagningsmodell. Han påpekar att 

regelverket enligt författarna själva har som funktion att minimera pauser och överlappningar 

i samtalet och tar i detta sammanhang upp författarnas senare utvidgning av systemet med 

reparationer (Schegloff et al. 1977).  

Emellertid påpekar redan Sacks, Schegloff & Jefferson (1974:729) att det finns andra 

systematiska principer som kan styra turtagningen i samtal (jfr Hakulinen 1997). Dessa 

principer kan fungera på lokal nivå inne i sekvenser i samtal eller på mer generell nivå, t.ex. i 

fråga om samtalsgenrer och aktivitetstyp (jfr Linell 1998:249−253). På lokal nivå finns det 

t.ex. mönster för berättelser i samtal. På svenskt håll har Eriksson (1997) och Norrby (1998) 

exempelvis analyserat hur berättelsesekvenser byggs upp.  

I fokus i detta avsnitt står således TKE-inledande belägg på strängen i olika positioner i 

en tur. Av de olika positionerna i turen där de de e-inledda TKE:na förekommer ägnar jag 

den turinitiala störst uppmärksamhet, eftersom den är särskilt viktig med tanke på 

turtagningen. De turinterna och turfinala beläggen kommenteras kortare, också av den 

orsaken att variationen i fråga om sekventiell funktion är relativt liten i dessa positioner. 

Relevant att komma ihåg är att alla samtal som ingår i mitt material utgörs av polyader, d.v.s. 

samtal där fler än två personer deltar (med undantag för kortare partier av radiosamtalet 

Tryckkokaren). Detta har konsekvenser för turtagningssystemet. Eftersom det finns fler än 
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två deltagare i varje samtal är det inte säkert vem som blir nästa talare. I dyader fungerar 

turtagningen på ett annat sätt i och med att det bara finns en annan deltagare i samtalet som 

kan ta nästa tur. Detta är relevant att påpeka, i och med att strängen de e som interaktionell 

resurs kopplad till turtagningen torde fungera något olika i dyader och polyader. En eventuell 

framtida jämförande studie av strängen de e i polyader och dyader kunde fokusera närmare på 

strängen som turtagningsresurs. 

Omkring hälften av alla belägg på strängen de e finns i inledningen av en sådan TKE som 

inleder en ny tur (se exakta antal nedan). TKE:n inledda med de e förekommer dock också 

inne i och i slutet av längre turer. Hur fördelningen ser ut framgår av figur 12 nedan. 

Siffrorna anger procentuell andel av det totala antalet belägg på de e i de två delmaterialen. 
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Figur 12. Andelen belägg på de e-inledda TKE:n i olika positioner i en tur 

 

Bland de turinitiala beläggen i figuren ingår alla sådana som finns i inledningsfasen av den 

första TKE:n i en tur. Också sådana turer som bara består av en enda TKE finns således med 

här och eftersom sådana korta turer är rätt vanliga utgör denna grupp naturligt nog den 

största. Bland de turinledande beläggen på de e finns även sådana som avbryts omedelbart 

efter att strängen har yttrats. I absoluta tal uppgår de turinitiala beläggen i det finlandssvenska 

materialet till nästan 490 och i det sverigesvenska materialet till drygt 230. De turinledande 

beläggen analyseras i avsnitt 7.2.1.  

De turinterna och turfinala beläggen i figuren är sådana som inleder TKE:n inne i längre 

turer respektive den sista TKE:n i en längre tur. Antalet turinterna belägg är i det 

finlandssvenska materialet 210 och i det sverigesvenska materialet 90. De turfinala beläggen 

uppgår till nästan 130 i det finlandssvenska och knappt 60 i det sverigesvenska materialet. 

Orsaken till att jag hållit dessa positioner isär är att de i materialet regelmässigt konstrueras 

med olika typer av komplement. Därigenom fyller de också tydligt olika funktioner i 
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interaktionen, vilket är relaterat till hur turövergångar administreras. Vad som är orsak och 

vad som är verkan i detta sammanhang återkommer jag till i analysen i avsnitt 7.2.2. 

Det förefaller utgående från materialet som om det föreligger systematiska skillnader 

mellan turer som inleds med X de e… och turer som inleds med de e…. Beteckningen X står 

här för ett eller flera led i TKE:ns förfas (t.ex. att, jå, i å för sej). Vidare används också X de 

e… och de e… olika då de inleder TKE:n inne i längre turer och TKE:n i slutet av längre 

turer. I figur 13 presenteras därför fördelningen mellan de två sätten att inleda en TKE i olika 

positioner i turen. Siffrorna visar i procentuella andelar hur beläggen i den aktuella positionen 

i turen fördelar sig. 
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Figur 13. Fördelning mellan X de e… och de e… -inledda TKE:n i olika positioner i en tur 

 

Som av figuren framgår är det vanligare att talare placerar in ett eller flera element i förfasen 

omedelbart före strängen de e då det handlar om turinledande TKE:n (den rutiga delen av 

stapeln) än att förfasen är tom (den svarta delen av stapeln). I absoluta tal handlar det om 

drygt 270 finlandssvenska och 150 sverigesvenska belägg på turinledande X de e... respektive 

något mer än 200 finlandssvenska och 80 sverigesvenska belägg på de e....  

En TKE som finns inne i en längre tur inleds oftare (den rutiga delen av stapeln) med ett 

eller flera element framför de e än direkt med de e (den svarta delen av stapeln, se vidare 

avsnitt 7.2.2). Detta gäller båda delmaterialen, om än det procentuellt sett är något vanligare i 

det sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska. Den sista TKE:n i en längre tur inleds 

däremot oftare direkt med de e, utan något led i förfasen (den svarta delen av stapeln; se 

avsnitt 7.2.2). Kunde det eventuellt handla om ett av flera konventionaliserade sätt att 
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markera att en längre tur är på väg att nå sitt slut? Jag återkommer till denna fråga i samband 

med analysen av de enskilda exemplen nedan. 

 

7.2.1 Turinledande belägg på strängen de e 

 

I detta avsnitt tar jag upp belägg på strängen de e som inleder en tur. Jag behandlar sådana 

strukturer som avbryts innan TKE:n syntaktiskt nått en möjlig turbytesplats (t.ex. att de+e 

nog förstås utdrag 7.8) separat från strukturer som utvecklas till syntaktiskt fullbordade 

TKE:n (och turer, t.ex. nå jo: sidu (.) de+e ju klart ur utdrag 7.7). Jag har också separerat 

belägg på strängen de e som föregås av något i förfasen (se exemplen 7.7 och 7.8) och sådana 

som inte gör det (t.ex. dee fem tusen femhundra biljetter sålda (.) så kära människor sätt fart 

på ur utdrag 7.1). 

Orsaken till att jag valt att dela upp beläggen på detta sätt har att göra med den 

interaktionella lingvistikens huvudpoäng, nämligen att de språkliga strukturer som emergerar 

i ett samtal kan och ska analyseras som processer utsträckta över tid. Då det gäller strängen 

de e i inledningen av en tur innebär det här att sådana turer där de e följer efter ett annat 

språkligt eller betydelsebärande element i samma tur kan förväntas projicera fortsättningen 

mer precist och snävt än belägg där strängen de e är det första betydelsebärande elementet. 

Med ett eller flera led i förfasen finns det helt enkelt flera potentiellt projicerande element 

tillgängliga.  

För verkligen strängen de e projiceringen i en tur framåt? Schegloff (1996:104) har 

påpekat att det finns element som har en retarderande verkan på projicerbarheten i en tur. 

Med tanke på hur olika komplementen till strängen de e är i mitt material och på hur vitt 

skilda grammatiska egenskaper strängen de e kan vara kopplad till (se kapitel 6) är det inte 

omöjligt att de e snarast retarderar projicerbarheten i inledningen av en tur.  

De avbrutna strukturerna med de e i turinledande position är rätt många, över 70 totalt. 

Detta är en orsak till att jag valt att ta upp dem. Då dessutom samtliga kontexter där strängen 

används på detta sätt, utan att fullföljas syntaktiskt, är så likartade, både i det sverigesvenska 

och det finlandssvenska materialet, kan det tas som ett argument för att det handlar om ett 

rutiniserat mönster. Avbrutna de e-strukturer behandlas i avsnitt 7.2.1.1. Fullföljda de e-

strukturer i början av en tur tas upp i avsnitt 7.2.1.2 och därefter turinledande strukturer med 

X de e… i avsnitt 7.2.1.3.  
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7.2.1.1 Avbrutna strukturer med de e i början av en tur 

 

I det finlandssvenska materialet finns omkring 60 belägg och i det svergiesvenska omkring 

20 belägg där en talare inleder en ny tur med strängen de e men därefter inte fullbordar den 

satsstruktur som strängen potentiellt kunde inleda. I flera av fallen upprepar talaren i stället 

strängen de e ytterligare en gång, t.ex. dee allså (.) dee inte medvetet…. I några belägg 

kommer talaren med ett slags reparation, en omstart med en ny satsstruktur, t.ex.: men dee 

asså de va ju naturlitvis nånting ... 

De avbrutna de e-strukturerna kan både utgöra första språkliga element i turen eller 

föregås av ett annat element i förfasen. I utdrag 7.9 ur Novemberkaffe talar Ulla och Siv om 

olika utbildningar och om att det är svårt att få tag i duktiga hantverkare. Siv har precis 

konstaterat att vi så småningom blir tvungna att importera t.ex. elektriker från Estland då 

finska ungdomar inte vill utbilda sig till det. Ulla uttrycker sin förvåning inför detta och 

påpekar att elektriker så vitt hon förstått i alla fall tjänar rätt bra. Siv håller med om detta på 

rad 1 i utdraget. 

 

Utdrag 7.9 Novemberkaffe: vi lider ännu här 

1 S: jo jo 
2 U: dee [en sån här  (.) ] grupp som 
3 S:     [men sen dee sidu] 
-> /dee DEE \ja tror att vi ännu lidee ↓här (0.4) 
5 av de+där att att att då tidigare liksom på 
6 artonhundratale och tidit nittonhundratal 
7 U: jo ↑jo 
8 S: (---) 

 

I utdraget försöker Ulla på rad 2 starta en ny tur efter Sivs medhåll (rad 1). Omedelbart efter 

att Ulla inlett med strängen de e kommer Siv in överlappande med konnektorn men (rad 3) 

som projicerar en adversativ tur. Hon fortsätter med sen som vidare projicerar en tur som 

anknyter till en tidigare tur. Efter det börjar hon på en de e-sträng, dee sidu, som hon 

emellertid avbryter. Överlappande med Sivs försök till turinledning fortsätter Ulla (rad 2) sin 

påbörjade tur med frasen en sån här. Ulla håller en minimal paus och fortsätter omedelbart 

efter Sivs sidu med substantivet grupp¸ vilket fungerar som huvudord efter en sån här. Den 

efterföljande konnektorn som projicerar en fortsättning som emellertid uteblir. I stället gör 

Siv med stigande grundtonsfrekvens och ökad intensitet ett nytt försök att få turen (rad 4) 

med två upprepade de e-strängar efter varandra. Hon lyckas uppenbarligen i och med att Ulla 
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(rad 3) inte fortsätter sin påbörjade struktur. Efter två de e börjar sedan Siv om med en ny 

struktur inledd med ja tror att…. Hon har tydligen lyckats etablera sin talarposition och får 

därefter fortsätta sin tur bestående av flera TKE:n utan ytterligare överlappningar (rad 4–6, 8–

). 

Också i följande utdrag 7.10 ur samma samtal använder den tredje samtalsdeltagaren 

Torsten strängen de e upprepade gånger, och precis som i exemplet ovan uppenbarligen för 

att få turen. Den upprepade användningen av strängen de e kommer nämligen in 

överlappande med slutet på Ullas föregående tur. Utdraget handlar om Torstens arbete. Han 

renoverar möbler. Ulla undrar hur det går ihop ekonomiskt, med tanke på att marknaden inte 

kan vara så stor. Siv har lyft fram ett exempel, en stor gammal soffa som Torsten håller på 

och renoverar. Han har den stående hemma, i rummet intill. Kunden har inte bråttom med 

soffan, utan Torsten kan fixa på den när han hinner. Torsten utvidgar Sivs förklaring på rad 1 

i utdraget. 

 

Utdrag 7.10 Novemberkaffe: de e min kusin 

1 T: di har int utrymme för den he[ller å] 
2 U:                              [aj dee] på 
3 ↑de sätte [som du] ha liks-[ de den lite här också] 
->T:           [de+e  ]         [dee de+e min min kusi-] 
5 min kusin 
6 U: just så 
7 T: å di bor i sydafrika å di har ingen 
 (---) 

 

Efter att Torsten förklarat varför det inte är bråttom med soffan (rad 1) kommer Ulla (rad 2) 

in med en respons aj dee överlappande med Torstens tur. Prosodiskt utformar Torsten slutet 

på sin tur (rad 1) med sjunkande grundtonsfrekvens och allt svagare intensitet. Syntaktiskt 

projiceras emellertid en fortsättning med konnektorn å men Torsten gör ändå inga hörbara 

(eller synbara) försök att fortsätta efter konnektorn. Ulla fortsätter (rad 2) den påbörjade 

prosodiska enheten, på ↑de sätte. På denna punkt kommer också Torsten in (rad 4) med de e 

överlappande med Ullas syntaktiska utvidgning av de sätte som du (rad 3). Torsten avbryter 

medan Ulla fortsätter. Också Ulla avbryter emellertid den pågående satsstrukturen: som du ha 

liks- (rad 3). Hon påbörjar genast en självreparation, en ny syntaktisk struktur inledd med de 

den lite här också (rad 3). Även denna satsstruktur avbryts emellertid innan den nått en 

möjlig turbytesplats. 
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Överlappande med Ullas reparation börjar Torsten ett nytt försök att ta turen (rad 4) 

genom att två gånger upprepa strängen de e och sedan fortsätta med komplementet: en ny 

referent i kontexten min min kusi-. När Ulla avbryter sig mitt i sin reparation (rad 3) upprepar 

Torsten (rad 5) den nya referenten min kusin. Ulla kvitterar Torstens yttrande med just så (rad 

6), vilket visar att hon tagit emot informationen och att hon alltså uppfattat hela Torstens 

yttrande som en tur. Med andra ord har beläggen på strängen de e, trots att de kommit in 

överlappande med Ullas yttrande, uppfattats och bidragit till en enhet, som av Ulla behandlas 

som en tur i kontexten. 

De avbrutna strukturerna med de e i inledningen av en tur visar alltså att strängen de e i 

mitt material fungerar som en allmän resurs för samtalsdeltagarna att ta turen. Den öppnar på 

sätt och vis porten för talare att ta ordet. I vissa fall, men inte i alla, fortsätter talaren efter att 

han eller hon fått turen på den satsstruktur som de e utgör början till, som Torsten på rad 4 i 

utdrag 7.10. I sitt yttrande på rad 4 i utdrag 7.9 byter Siv däremot struktur och börjar på nytt 

med ja tror att, efter att hon fått turen.  

Att fastställa grammatiska egenskaper för den här användningen av strängen är, som jag 

ser det, varken relevant eller möjligt. I stället kan strängen i den här användningen beskrivas 

som en enhet, en samtalsresurs med en specifik interaktionell funktion: den markerar talarens 

avsikt och strävan att ta turen. Jag kallar denna samtalsresurs för portöppnande de e. Typiskt 

för portöppnande de e är att i det fall talaren verkligen får turen kan han eller hon 

uppenbarligen välja om den portöppnande resursen också ska utnyttjas som grammatisk 

resurs (början till en satsstruktur) eller om talaren istället ska initiera en reparation, en 

syntaktisk nystart. 

 

7.2.1.2 Fullbordade de e-strukturer i början av en tur 

 

I hela materialet finns nästan 300 turer där det absolut första som yttras är strängen de e. Av 

dessa är drygt 200 finlandssvenska och 80 sverigesvenska. Omräknat i andelar av alla belägg 

på strängen i inledningen av en tur i delmaterialen innebär detta omkring hälften i det 

finlandssvenska materialet och en tredjedel i det sverigesvenska (se figur 13 ovan). Det 

betyder att de finlandssvenska samtalsdeltagarna betydligt oftare inleder nya turer direkt med 

de e än de sverigesvenska.  
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Turer inledda med strängen de e förekommer i materialet enbart i fem olika typer av 

sekvenser, som jag ska visa nedan. I dessa sekvenser utgör turerna inledda med de e i regel 

responser – andra eller tredje led i yttrandepar. Nedan går jag igenom och exemplifierar de 

fem olika sekvenstyper som förekommer i delmaterialen och visar samtidigt hur turerna som 

inleds med de e används i dessa sekvenser. Jag klargör alltså den yttre syntaxen för hur 

turinledande de e används i samtalen (Anward & Nordberg 2005a). 

Det första utdraget, 7.11, som exemplifierar strängen de e som första element i en tur är 

taget ur Bastusamtal. Sekvensen i utdraget omfattar ett yttrandepar bestående av fråga-svar. 

Precis innan utdraget börjar har Lasse frågat en av tjejerna vad hennes nya adress är och de 

andra har skrattande föreslagit att han kanske har skickat något till fel adress. Lasses fråga på 

rad 1 i utdraget förefaller emellertid inspireras av något han läser medan han talar, och han 

uttalar gatunamnet bitvis som om han med svårighet stavar sig igenom namnet. 

 

Utdrag 7.11 Bastusamtal: var e Gräsandsvägen 

1 Lasse:  hej var e Gräs(.)ands(.)vägen 
2 Nalle:  eeh de [dä vaa Tina boo ] 
-> Milla:        [dee dä var Tina] boo 

 

Lasse utformar sin fråga med ett frågeord och verbet e. Nalle svarar omedelbart och inleder 

med ett vokalljud som möjligen kan tolkas som verbet vara i presens eller möjligen som ett 

tvekljud. Det avslutas med en knappt hörbar aspiration. Nalles yttrande på rad 2 kan alltså 

både tolkas som en fråga och som ett svar: ett tvekljud följt av strängen de e och 

komplementet dä var Tina boo. Millas tur (rad 3) utgör däremot ett entydigt svar på frågan 

och hon inleder svaret med strängen de e. Komplementet är väl att märka till formen exakt 

som Nalles komplement. Milla inleder sin tur bara någon millisekund efter att Nalle inlett sin.  

Oberoende av hur Nalles yttrande uppfattas återanvänder alltså Milla i sitt svar 

verbformen e som ingått i Lasses fråga och dessutom i Nalles tur. I denna sekvens utgör 

strängen därmed ingen portöppnande resurs på det sätt som de avbrutna strukturerna 

diskuterade ovan. Lasses fråga på rad 1 projicerar genom sin utformning ett svar i en viss 

form och detta gör det möjligt för Nalle och Milla att direkt inleda turen med strängen de e, 

utan att den öppnar turen åt olika potentiella håll, d.v.s. utan att den retarderar 

projicerbarheten. 

Alla svar på frågor med verbformen e inleds emellertid inte med strängen de e . I följande 

utdrag som jag har presenterat tidigare i det här kapitlet (utdrag 7.3) finns exempel på fråga–
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svar, på raderna 8 och 9, där svaret inleds med strängen de e. Utdraget kommer ur 

radiosamtalet Tryckkokaren och det är reportern Marcus som frågar två ungdomar om en 

amatörteateruppsättning de är med i. Notera att det i sekvensen även ingår ett annat 

yttrandepar bestående av fråga-svar, på rad 1 och 3.  

 

Utdrag 7.3 Tryckkokaren: glada amatörer 

 porukka = gäng 
01 MARCUS: e ni alla glada amatörer  
02 K:  [[((skrattar))  ] 
03 S:   [[aa+a ↑DE\+e vi (.)] varenda en (.) å glada (.)  
04   obs [höhö]  
05 MARCUS:     [jåå ] 
06 S:  dee fem tusen femhundra biljetter sålda (.) så  
07   kära människor sätt fart på 
08 MARCUS: fem tusen fem hundra e+de bra de= 
-> S:   =dee jättebra 
10 MARCUS: jåå 
11    (0.4) 

 

På rad 1 ställer journalisten Marcus en fråga e ni alla glada amatörer. Han använder 

verbformen e, men frågan skiljer sig från Lasses fråga i det förra utdraget genom att subjektet 

i frågan är ni och det är en ja/nej-fråga, en underställande fråga med rogativ syntax (SAG 

1999 del 1:219). Detta avspeglar sig också i svaret (rad 3), som inleds med ett svarsord aa+a. 

Därefter följer den snarlika ljudsträngen DE\e, vilken alltså inte ska förväxlas med den 

ljudsträng de e som den här analysen fokuserar (se härom kapitel 5). Frågesekvensen på rad 

1–3 visar alltså att svaret på frågor med predikatsverbet e och ett annat subjekt än de, här ni, 

utformas på annat sätt än med turinledande de e.  

Marcus andra fråga i utdraget är emellertid också en ja/nej-fråga: e de bra de (rad 8). Väl 

att märka är denna fråga utformad med både verbformen e och pronomenet de. Marcus har i 

början av sin tur specificerat referenten och gör det på det sättet klart att formen de verkligen 

ska uppfattas som ett refererande pronomen och att detta syftar på den specificerade 

referenten fem tusen femhundra. Genom utformningen av TKE:n med en spetsställd referent 

följd av en rogativ frågesyntax skapar Marcus tur förväntningar om och projicerar en specifik 

användning av strängen de e, nämligen en där den första stavelsen de motsvarar Marcus 

refererande pronomen och den andra e, kopulaverbets betydelse ’ha egenskapen’ (här bra).  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att sekvenser av typen fråga-svar, där frågan 

utformas med frågeord (t.ex. var e Gräsandsvägen i utdrag 7.11) och verbformen e projicerar 

svar inledda med strängen de e. Ja/nej-frågor med rogativ syntax och med predikatsverbet e 
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gör det däremot inte, förutsatt att inte frågan också innehåller formen de i funktionen 

pronomen med specificerad referent.  

Den andra typen av sekvens där de e-inledda responsturer förekommer är yttrandeparet 

påstående/förslag–acceptans. Denna typ av sekvens exemplifieras i följande utdrag 7.12 ur 

Syföreningsmöte (även analyserat i avsnitt 6.1.3 som utdrag 6.37). Kvinnorna talar om 

matlagning och om hur svårt det är att variera maten till vardags.  

 

Utdrag 7.12 Syföreningsmöte: samma saker om igen 

1 Tove:  #å den där vanliga vardasmaten e nog ganska tråki# 
2 Monika: °.jåå° 
3 Tove:  ja har så dåli fantasi °så° de blir samma saker  
4  om å om [igen ] 
5 Monika          [mm jå] men så\blir de °också°= 
6 Tove:  =[[jå 
-> Eva:  =[[de+e nog så 
8  (5.2) 

 

Tove inleder utdraget med att påpeka att vardagsmat är ganska tråkig och får genast medhåll 

från Monika (rad 2). Tove fortsätter (rad 3–4) efter medhållet med ett omdöme om sin dåliga 

fantasi, som orsak till att det ofta blir samma mat. Överlappande med slutet av Toves tur 

kommer Monika igen med ett medhåll mm jå (rad 5). Hon fortsätter med en adversativ 

konnektor men följd av så blir de också. På det sättet visar hon att hon delar Toves 

erfarenhet. Tove och Eva kommer in samtidigt och omedelbart, Tove med en minimal 

respons jå och Eva med en mer utvecklad respons de e nog så. Genom sitt yttrande accepterar 

hon Monikas påstående om en vag och mycket allmän situation.  

Denna sekventiella funktion hos de e-inledda turer, att acceptera påståenden eller förslag, 

finns belagda bara i det finlandssvenska materialet. I det sverigesvenska materialet accepteras 

visserligen också påståenden med turer bestående av de e-strukturer, men i samtliga fall 

föregås då strängen de e av minst ett element, en responspartikel eller en positioneringsfras – 

ibland följd av en partikel, som i utdrag 7.13 ur samtalet Kafferep. Kvinnorna har precis före 

utdraget talat om vad de har gjort på dagen före syföreningsmötet, och Doris har konstaterat 

att hon har varit slö hela dagen.  
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Utdrag 7.13 Kafferep: slö av vädret 

01 B: man blir så slö\ ja tror vääädret e hopplöst= 
-> D: =joomen asså de+e/DE som gör att man blir  
03 så fruktansvärt slö=  
04 B: =jaa+a 
05 ((A kommer med en tårta)) 
06 B: ooojjdå 

 

B:s första tur i utdraget man blir så slö ja tror vääädret e hopplöst kommer som en respons 

på Doris tidigare berättelse om vad hon gjort, och att hon varit slö hela dagen. Påståendet att 

det är vädret som är hopplöst utgör något nytt i sekvensen. Slöheten har alltså omtalats redan 

innan. På rad 2 accepterar Doris B:s påstående om att orsaken är vädret. Hon utformar sin 

accepterande respons med strängen de e men inleder turen med svarsordet joomen och 

partikeln asså. Notera att strängen de e här ingår i den mer omfattande strängen de e DE som 

diskuterats i kapitel 5. Strängen de e DE används för att koppla en motivering till ett 

påstående (se avsnitt 5.1). Man kan säga att Doris yttrande samtidigt går in i eller unifierar 

med utbrytningskonstruktionen som delvis ligger på en mer generell nivå (SAG 1999 del 

1:235). 

Då påståenden i det finlandssvenska materialet accepteras med en tur som inleds med 

strängen de e sker det alltid utan fördröjning som i utdrag 7.12 ovan. Genom att inleda en 

accepterande respons med de e konstruerar talaren den dessutom som prefererad. 

Acceptansen är förbehållslös och oproblematisk i kontexten. Detta gäller också det 

sverigesvenska sättet att acceptera påståenden med en de e struktur, men då alltså med minst 

ett element före de e-strängen.  

Ett mönster i det finlandssvenska materialet är att sekvensen påstående–acceptans inte 

följs av någon kvittering eller ytterligare utvidgning, utan i stället ofta följs av längre pauser 

eller en nyorientering av topiken eller ett regelrätt topikbyte. I utdrag 7.12 ovan följs Evas 

accepterande de e… av en paus på mer än fem sekunder. I de sverigesvenska sekvenserna av 

denna typ kvitteras den accepterande responsen i regel kort, som på rad 4 i utdrag 7.13 av B 

själv. 

Det faktum att den här typen av accepterande de e-inledda responser så regelmässigt 

förekommer efter förslag eller påståenden, kan ses som ett tecken på att det handlar om ett 

mönster. Den de e-inledda turen blir projicerbar på grund av sin position i sekvensen, genom 

den yttre syntaxen.  Projicerbarheten innebär i detta fall att då en talare kommit med ett 
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påstående och följande talare inleder sin tur med strängen de e, kan de andra 

samtalsdeltagarna ana sig till att turen utgör en accepterande respons på påståendet.  

Grunden för denna sekventiella projicerbarhet ligger i samtalsdeltagarnas delade 

erfarenheter av ett sekventiellt mönster, snarare än på deras kunskap om traditionellt 

grammatiska strukturer inom satsen och meningen. I den sekventiella positionen omedelbart 

efter ett påstående finner man inga andra typer av turer inledda med de e, t.ex. turer som 

introducerar nya referenter eller evaluerar något som specificeras senare. Detta innebär 

samtidigt att strängen de e inte i denna användning utgör en portöppnande resurs: efter de e i 

denna kontextuella position förväntas en alldeles specifik fortsättning av TKE:n. 

Den tredje sekventiella typen där turinledande de e ingår är gemensam för både det 

finlandssvenska och det sverigesvenska materialet. Sekvensen omfattar ett yttrandepar fråga–

svar och ytterligare en kvittering av svaret. Det är kvitteringsturen som inleds med strängen 

de e. Exempel 7.14 kommer från Bastusamtal. Dan ställer två frågor till Nalle, först undrar 

han om Nalle har kvar sin gamla bil, en Opel Kadett. Då Nalle svarat ställer han en följdfråga 

vafför de. När Nalle har givit ett uttömmande svar kvitterar Dan svaret i en tur (rad 8) inledd 

med de e. 

 
Utdrag 7.14 Bastusamtal: de ju en opel 

  dusa (kortstavigt) = laga,  
 rostjuttun = rostgrejer 

01 Dan:  'tså har du kvar din kadett 
02 Nalle: jå 
03 Dan:  vaffö de då 
04 Nalle: nå vi ska dusa den me Kenu alltså  
05   dää e ju såna där (.) fittiga rostjuttun  
06  dää på (.) bakluckan annars (.) 
07  [ja ha 
-> Dan:  [dee ju en Opel så dee ju klart 
09 Nalle: jå jå 
10 Tina:  bäst 

 

Dans kvittering (rad 8) till Nalles långa svar kommer in överlappande med att Nalle inleder 

en ny TKE ja ha på rad 7. Det följer därmed samma mönster som övriga belägg på 

kvitteringar av svar inledda med de e. Dessa följer genomgående mycket tätt på svaret som 

kvitteras. Till mönstret förefaller också höra att det är frågeställaren som kvitterar med de e-

strukturen. I materialet förekommer nämligen sekvenser där andra deltagare kvitterar ett svar, 

men då sker det inte med strängen de e i inledningen av turen.  
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Mönstret fråga-svar-kvittering med de e är däremot grammatiskt mindre specifikt 

projicerande än de två ovan beskrivna. Kvitteringarna kan nämligen efter de e utformas på 

något varierande sätt. I utdrag 7.14 med Nalle och Dan utgörs komplementet till den första de 

e-strukturen av en nominalfras, som refererar till den omtalade referenten. Därefter följer en 

de e-struktur som följs av ett adjektiv, vilket är det vanliga som kvittering av ett svar. 

Eventuellt kunde man uppfatta att användningen av namnet Opel i denna position och denna 

kontext i själva verket gör att olika implicerade egenskaper hos en Opel görs relevanta.  

Den fjärde sekvenstypen utgör en variant av sekvensen fråga-svar-kvittering och är 

förknippad med början av en berättelse eller beskrivning. Berättelsesekvenser kan ofta börja 

med att den som ska berätta ställer en fråga t.ex. om hur väl de andra känner till en person, 

plats eller händelse relevant för berättelsen. Efter en bekräftelse av de andra inleds ofta 

berättelsen med en evaluering av händelsen som relateras. Beläggen på detta är inte många i 

mitt material, men mönstret har dokumenterats av bl.a. Eriksson (1997) och Norrby (1998), 

även om deras fokus inte ligger på strängen de e. Också slutet av berättelsesekvensen 

tenderar att följa ett regelmässigt mönster, så att berättelsen efter att den är avslutad 

sammanfattas och poängen explikeras. Sammanfattningen utgör ofta också en evaluering av 

denna poäng eller av någon viktig aspekt av berättelsen (se t.ex. Norrby 1998). I mitt 

material, såväl i det finlandssvenska som i det sverigesvenska, utformas dessa huvudpoänger 

eller evalueringar ofta som strukturer inledda med de e. I följande utdrag 7.15 ur samtalet 

Tjekväll inspelat i Österbotten har Nina berättat om en incident med en blottare.  

 

Utdrag 7.15 Tjejkväll: man får ju va rädd 

01 Nina:  [--] å vi va ju som på så langt avstånd å då de-  
02  då vi våga *skååd på an* 
03 Annina: *jå:* 

04 Nina:  före vi våg (.) då ¿e va som int nå risk nå mer  
05 Annina: usch då 
06 Nina:  uääh 
07 Lotta: åå fyy 
08   (3.2) 
09  ((klapperljud; 2.1)) 

-> Nina:  ????ee ju he man som få ju va rädd me tådää mänskor 
11  att man vet ju int som hu- (.) [di måst ju va så  
12 Trine:                                [sjuk di ee  
  [---] 

 

På raderna 1–2 och 4 avslutar Nina sin berättelse varefter de andra tjejerna omedelbart 

kommer med evaluerande utrop (raderna 5 och 7). Sedan följer en lång paus under vilken 
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man hör något klappra och så avrundar Nina sin berättelse med att sammanfatta poängen (här 

i standardspråklig stavning): ’det är ju det man som får ju vara rädd med sådana människor’. 

Den formelliknande inledningen på Ninas tur ?ee ju he ’de e ju de’ är vanlig i kontexter där 

talaren vill markera en poäng eller ett argument för något som väsentligt eller viktigt i 

sammanhanget (se ovan kapitel 5). I denna funktion förekommer den också i flera belägg i 

slutet av berättelser i mitt material.  

I följande utdrag 7.16 avslutas en berättelse med en explicit evaluering. Det är Nalle och 

Nicke i Bastusamtal som tillsammans relaterar en händelse de tillsammans varit med om. 

Nicke har ringt in till ett radioprogram och besvarat några frågor, bl.a. om Thor Heyerdal och 

hans färd över Atlanten. Efter hans samtal har uppenbarligen någon annan ringt in till samma 

program och korrigerat Nickes svar, enligt Nalle och Nicke på ett felaktigt sätt.  

 
Utdrag 7.16 Bastusamtal: vi slapp int igenom 

 joma (kortstavigt) = klaga 
 Extrem = finlandssvensk ungdomskanal på radio 
01 Nalle: sen va dää nåå (.) besserwissää som ringde  
02  genast eftää 
03 Nicke: berätta hela historien hu de gick till å saa att  
04  de va noo Atlanten att ni haa fel information 
05 Nicke: jåå (.) å sen så 
06 Nalle: så sa di att ajjaa att nå nu måst vi väl tro på  
07  dej då 
08 Nicke: jåå (.) så fösökte[ vi ringa in å joma= 
09 Tina:                    [så då sku Nicke ha haft rätt 
10 Nicke: =men vi slapp int igenom 
11 Dan:  mm+h  
-> Nalle: dee nog orättvist 
13 Nicke: men ja fåå noo säkert [en Extremkopp på posten 
14 Dan:                        [nu e de 

 

Då Nickes och Nalles gemensamma rekonstruktion av händelserna nästan är avslutad 

kommer Tina (rad 9) in med ett förslag till tolkning av pojkarnas berättelse. Hennes 

tolkningsförslag så då sku Nicke ha haft rätt kommer överlappande med Nickes avslutande 

TKE (raderna 8 och 10). Hon avslutar sitt bidrag innan Nicke blir klar med sin TKE och han 

avslutar därefter med att konstatera men vi slapp int igenom. Dans kvittering mm+h hänför 

sig troligtvis till Nickes tur (rad 8 och 10) i och med att den hakar på precis efter denna. 

Nalles evaluering, som följer på rad 12, dee nog orättvist behandlas av Nicke som en 

slutevaluering av hela berättelsen. Själv kommer han inte med en sådan, utan istället binder 

han ihop sin följande tur (rad 13) med Nalles evaluering genom konnektorn men och 

konstaterar att han säkert får en kopp per post. 
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En slutevaluering bestående av en de e-struktur som kommer från någon annan än den 

som har förstahandskunskap om den händelse som relateras i berättelsen (i det här fallet 

Nicke), innehåller i samtliga belagda fall en partikel efter strängen de e. Nalle använder här 

partikeln nog. I materialet används också ju och i det sverigesvenska materialet därutöver väl 

i denna kontext.  

Det sekventiella mönster som framträder är följande: om någon av samtalsdeltagarna efter 

en berättelse inleder en tur med strängen de e, kan man vänta sig en sammanfattning av 

poängen eller en evaluering. Sammanfattningen eller evalueringen kan sedan utformas på 

flera olika sätt. 

Den sista typen av sekvens där de e-inledda turer regelmässigt förekommer är listor. 

Turer som utgör en senare del i en liststruktur där även de tidigare elementen på listan 

introducerats med strängen de e inleds utan undantag direkt med strängen. I dessa fall är 

projicerbarheten entydig. Efter att den första fullständiga satsstrukturen med de e X har 

introducerats i sekvensen har såväl referensstruktur som semantiskt betydelsefält för 

kopulaverbet etablerats. Strängen de e i en följande del av listan fungerar därför inte som 

någon portöppnande resurs, utan dess mening är given utgående från strängens tidigare 

användning och grammatiska struktur i listan, utifrån den färdiga produkt som vid den 

tidpunkten redan är tillgänglig för de andra samtalsdeltagarna. 

I alla de ovan beskrivna sekvenserna används de e-inledda turer som respons eller 

fortsättning på ett initiativdrag i sekvensen. I samtliga fall har initiativdraget skapat 

förväntningar på en viss typ av nästa tur och bidrar därför till att denna tur är mer eller mindre 

projicerbar både till utformning och innehåll. Emellertid förekommer i materialet ytterligare 

ett tjugotal belägg på turer som inleds med de e utan sekventiell projicerbarhet. En sådan 

portöppnande användning av strängen skiljer sig från de ovan diskuterade genom att den inte 

används responsivt, enligt något tydligt sekventiellt mönster. Typiskt för den portöppnande 

användningen av de e i inledningen av en tur är att den inte bidrar till projicerbarheten för 

fortsättningen av turen, vare sig i fråga om grammatiska eller pragmatiska egenskaper. Efter 

ett portöppnande de e kan alla de olika typer av komplement som beskrivits i kapitel 6 

förekomma.  

Märk väl att de ovan beskrivna fem sekvenstyperna förefaller blockera denna sista 

portöppnande typ. Turer som inleds med de e i de ovan beskrivna sekventiella positionerna 

används i materialet bara i de funktioner jag ovan har visat på. 
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Efter den portöppnande användningen av de e i inledningen av en tur följer komplement 

som introducerar, definierar, specificerar, klassificerar, placerar (i tid/rum) eller evaluerar en 

redan omtalad eller en alldeles ny referent i kontexten (se avsnitt 6.1). I följande utdrag 7.17 

ges exempel på hur portöppnande de e används i en tur som klassificerar en omtalad referent. 

Då Dan hör att Nalles bil har hål framför stänkskyddet drar han med skratt i rösten slutsatsen 

att dee aircondition (rad 4).   

 

Utdrag 7.17 Bastusamtal: aircondition ti hjulen 

lokaren=stänkskyddet, funtja=funderat, jeesa=hjälpa 
01 Nalle: dää finns nog int mycke kvar nu int (.) där där  
02   e hål liksom framför (.) lokaren där  
03  (1.3)  
04 Nalle: men de här 
05  (0.6) 
-> Dan:  [[dee */aircondition*] 
07 Nalle: [[ja ha länge funtja] vem som sku kunna jeesa å  
08    Kenu e ju liksom= 
09 Nicke:  =aircondition ti hjulena (.) va menar du 

 ((skrattar)) 

 

Dans klassificering av symtomen på bilen dee aircondition (rad 6) kan inte projiceras utifrån 

sekvensen. Hans yttrande utgör inget självklart responsdrag till Nalles föregående yttrande.  

Dans tur måste alltså ses som ett initiativdrag snarare än som ett responsdrag. Pragmatiskt 

och till sitt meningsinnehåll är den visserligen beroende av Nalles föregående tur, en 

humoristisk kommentar till det Nalle sagt. På det sättet är turen alltså beroende av det 

föregående, men rent grammatiskt är det omöjligt för samtalsdeltagarna att veta vad som ska 

följa då Dan har yttrat dee. Turen kan helt enkelt vara på väg åt vilket håll som helst.  

Den portöppnande användningen av de e-inledda turer är vanligare i det finlandssvenska 

materialet än i det sverigesvenska. I det sverigesvenska materialet används strängen de e 

visserligen också på portöppnande sätt, men då sällan som allra första element i en tur. 

Istället inleds turen med ett annat element för strängen: X de e. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att strängen de e som allra första språkliga led i en 

ny tur har vissa sekventiellt projicerade och projicerande användningar och därutöver en 

användning som närmast förefaller ha en retarderande verkan på projicerbarheten. Denna 

senare har jag kallat för portöppnande. I portöppnande användning (t.ex. 7.3 och 7.17) har 

strängen liknande drag som då den aldrig fullföljs (se ovan avsnitt 7.2.1.1). Talare kan 

använda strängen de e som portöppnande resurs för att ta turen eller för att markera att han 



 

208 

 

eller hon vill hålla kvar turen. Som portöppnande samtalsresurs visar strängen ingenting alls 

om vidare riktning i turen, vare sig i fråga om sekventiell funktion, innehåll eller grammatisk 

struktur. På denna punkt skiljer sig alltså den portöppnande användningen från de övriga 

sekventiellt projicerbara som jag tagit upp i detta avsnitt. Tydligen är det emellertid så att de 

specifika kontexterna som är kopplade till de andra användningarna av turinledande de e 

blockerar den portöppnande användningen. I hela materialet förekommer inte ett enda belägg 

med den portöppnande användningen i de ovan presenterade sekvenstyperna. Jag har 

avslutningsvis samlat de ovan diskuterade sekvenstyperna och funktionerna hos de turer som 

inleds med strängen de e i uppställning 8. Funktionerna är ordnade så att de mest frekventa 

kommer först och därefter följer de andra i fallande ordning i respektive material. 

 

FSV funktion och sekvenstyp  SSV funktion och sekvenstyp 
1. Svar på vara-fråga  1. Kvittering/utveckling av svar 
2. Acceptans/motförslag till vara/bli-förslag 2. Poäng/evaluering i samband med  

berättelse 
3. Kvittering/utveckling av svar 3.  Senare del i samkonstruktion eller lista 
4. Poäng/evaluering i samband med 
berättelsesekvens 

4. Svar på vara-fråga 
 

5. Portöppnande: Identifiering/evaluering av 
referent, ofta ännu ej omtalad i kontexten  

5. Portöppnande: Identifiering/evaluering av 
referent, ofta redan omtalat i kontexten 
 

6. Senare del i samkonstruktion eller lista  
Uppställning 8. Sekvens och funktion för de e-inledda turer i materialet.  

 

7.2.1.3 Fullbordade X de e-strukturer i början av en tur 

 

Till skillnad från turer som inleds med de e och som ofta används i specifika sekvenser med 

specifika projicerande mönster går turer inledda med X de e inte på samma sätt att koppla till 

vissa givna sekvenstyper. Relevant är i detta sammanhang insikten om att varje tur genomgår 

olika faser med olika egenskaper: responsiva egenskaper som pekar bakåt i sekvensen, 

intiativegenskaper, d.v.s. själva kärninnehållet i turen, och därtill vissa projektiva egenskaper 

(Linell 2005:239), d.v.s turen skapar vissa förväntningar eller möjligheter för fortsättningen.  

I turer som inleds med minst ett annat element före strängen de e kan elementet före 

strängen bära turens responsiva egenskaper. I en tur där strängen de e själv inleder en tur 

saknas denna möjlighet. Då det gäller turer inledda med X de e är det vidare möjligt, men inte 

nödvändigt, att de responsiva egenskaperna även finns hos den sträng de e som följer efter de 

första elementen i förfasen. Det här betyder att strängen de e efter andra element i förfasen 
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blir en portöppnande resurs. Den kan ha responsiva egenskaper, d.v.s. knyta till  något som 

yttrats tidigare, men den kan också ha intiativdrag eller till och med projektiva egenskaper. I 

det ögonblick då X de e har yttrats i en tur är det oklart vad som ska följa. 

 De element som i materialet förekommer före strängen i inledningen av en tur utgör en 

stor och brokig grupp. I uppställning 9 visas de element som förekommer i positionen före de 

e i inledningen av turer. Det handlar om samma typer som presenteras ovan i avsnitt 7.1.1, i 

uppställning 7. Observera att formerna med aj i det finlandssvenska materialet i regel 

används som nyhetsmarkörer (se Green-Vänttinen 2001:132−143). 

 

typ FINLANDSSVENSKA SVERIGESVENSKA 
RESPONSPARTIKLAR aj, aj jaha, ajja, ajjå  

 
jaha, jaha men 

aa, ja, jaja, jajust, janå, jamen, 
ja å 

a/aa (men), ja, jaa om, hja, 
ja:o, javisst, amen, jamen,  
 

jo, jojo, jomen,  jo/joo (men), jodå 
jå, jå att, jå för, jåjå, jåjust, 
jånå  

 

ne, nej, nä, nä men, nää+ä ne/nej/nä, nämen, näe, näej, 
nänä  

okej (o)kej 
 ojdå 

 
BETYDELSEBÄRANDE 
LJUD 

aah, eh, eeh, ööh, äh, .hh aaä, .hh 
hm, hmm, mm, mm+m, mhm, hm, hmm+m, .hh, mm (men), 

mm+m, 
<skrattstavelse>, tju, oof  

 
PARTIKELLIKNANDE  alltså, ’tså alltså, allså, asså 

nå, nåja   
hördu, sidu, vetdu, vittu i å för sig, som sagt, vettu 

 
KONNEKTORER  att, men, för, så, om, å/och,  att, men, så, om, å/och, utan  

för att, men att, plus att, så att så att/s’att 
 
POSITIONERINGSFRASER ja menar, ja tror, ja tycker du/ja menar, ja tror, ja tycker 
 
ÖVRIGA de/dee, <avbrutna strukturer>, 

<tilltal> 
<avbrutna strukturer>, 
<tilltal> 

Uppställning  9. Element som föregår strängen de e i turinitial position 

 

Flera av de element som förekommer före strängen de e bidrar till att fortsättningen i turen 

blir projicerbar. Några knyter exempelvis med syntaktiska medel ihop den nya turen med 

något föregående, t.ex. så att, för. Andra har bara responsiva drag, som inte entydigt 
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projicerar någon fortsättning och ännu mindre vilken typ av fortsättning som kan komma i 

fråga, t.ex. nåja, aj jaha. Då man emellertid ser på hur de e används efter de olika elementen 

visar det sig att det härvidlag inte framträder något tydligt mönster. I materialet förekommer 

alla de olika typerna av komplement efter strängen de e i denna position efter ett första 

element, men ändå i inledningen av en tur. Inte heller är de olika typerna av komplement 

bundna till särskilda typer av led före strängen de e. 

Också de funktioner som turer inledda med X de e kan ha, tycks variera relativt fritt. 

Analysen av de slutliga produkterna visar att turer inledda med X de e kan utgöra 

introduktioner, definitioner, specificeringar, klassificeringar eller evalueringar, 

sammanfattningar, tids- och rumsangivelser eller förslag till eller frågor om någon av de 

ovanstående. De kan dessutom gälla entydiga eller vaga referenter, situationen i allmänhet 

eller alternativt något som aldrig klargörs. Referenterna kan redan vara aktualiserade i 

kontexten men lika möjligt är att de omtalas eller specificeras först senare i kontexten. 

Referenten kan också vara själva det pågående samtalet eller en del eller aspekt av detta.  

Eftersom möjligheterna till fortsättning efter strängen X de e i inledningen av en tur är 

många och brokiga kan man säga att de e i denna position har en retarderande eller 

fördröjande effekt på projicerbarheten. Även om det element som föregår strängen ringar in 

möjliga utformningar och funktioner för fortsättningen, öppnar sedan användningen av 

strängen de e omedelbart efter upp för en mängd olika funktioner och utformningar, där alla 

olika belagda typer av komplement kan förekomma.  

På den punkt då talaren har kommit till slutet av strängen de e är så att säga alla 

möjligheter öppna, såväl grammatiskt som funktionellt, och inget är egentligen ännu sagt. På 

det sättet utgör strängen de e efter ett element i förfasen av en tur en liknande portöppnande 

resurs som de ovan diskuterade, avbrutna strukturerna och som de specifikt portöppnande 

användningarna av strängen de e utan något element före i turen. Det gäller också att minnas 

den väsentliga processkaraktär samtalsspråket har: vid den punkt då de e i inledningsfasen av 

en tur uttalas finns inte någon bestämd referensstruktur hos strängen, den kan fortfarande 

avbrytas eller utvidgas med ett komplement eller med en struktur, som i sin tur kan utvidgas 

så att slutresultatet blir en apokoinou-struktur (Norén 2005; 2007) eller en utbrytning. 

Strängen i denna position har alltså potential för många olika fortsättningar och för många 

olika meningsinnehåll och funktioner som eventuellt realiseras allteftersom den pågående 

turen, och eventuellt senare turer, utvecklar sig. 
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I utdrag 7.18 nedan ur Lekskolemöte har jag utelämnat uppbackningar till Lisas inledande 

långa tur, eftersom uppbackningarna här gör utdraget svårt att läsa (för utdraget i sin helhet se 

bilaga 1). Här handlar det om huruvida man först ska skriva brev om en kölista och sedan i 

sista stund innan terminen börjar ringa till föräldrar som har barn som egentligen är för unga 

för lekiset och meddela om de får plats, efter att det klarnat hur många förskolelever som är 

på väg. Lisa understöder idén att man på det sättet håller ”föräldrarna varma”, medan Niklas 

inte understöder tanken. 

 

Utdrag 7.18 Lekskolemöte: hålla föräldrarna varma 

01 Lisa:  å då då e du l- alert att du vet att att de 
02  kan (.) eventuellt då bli (.) ett sånt (.)  
03  >vetdu att du håller di där  
04  (0.7) 
05  föräldrana varma lite grann 
-> Niklas: men de+e ju de att de+e ju klart att  
07  [de ju ] 
08 Lisa:  [di som] finns på  
09 Viola: º.jåº  
10 Lisa:  kö 
11 Niklas: NÄ 
12   (0.6) 

 

Lisa har redan tidigare uttryckt att hon understöder förslaget med en väntelista för yngre barn, 

som man tar in om det finns plats på lekiset. Hennes långa yttrande ingår i argumentationen 

för det förfarandet, och under yttrandet backas hon upp av Viola och någon av de andra 

kvinnorna på mötet. Då hennes yttrande nått en prosodiskt, pragmatiskt och syntaktiskt 

möjlig slutpunkt (rad 5) kommer Niklas med en adversativ konnektor men som följs av 

strängen de+e (rad 6). På denna punkt i samtalet har de andra samtalsdeltagarna ingen 

uppfattning om vad som kan förväntas följa. Det enda de vet är att Niklas markerat att han 

vill inleda en tur. Konnektorn bidrar till denna turtagningsmarkerande funktion. Genom att 

placera strängen de e efter konnektorn har han redan inlett en potentiell grammatisk 

satsstruktur. Den projicerar alltså att något följer men inte vad som ska följa.  

Den struktur som följer efter den turinledande strängen de e (rad 6) är i själva verket inte 

någon motsättning, vilket den adversativa konnektorn men projicerar (Londen 2000:238; 

Londen & Lindström 2007:97−98). I stället fullföljer Niklas strängen de e ju de vilket inte i 

denna kontext bidrar med den väntade motsättningen, utan än så länge bara projicerar att 

ytterligare fortsättning följer och att denna fortsättning innebär något i kontexten särskilt 

relevant.  
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Meningen och den grammatiska innebörden hos strängen de e har i det här fallet inte ens 

klarnat efter att satsstrukturen de e ju de har fullföljts (rad 6). Det har i sin tur att göra med 

den mer omfattande strängen de e de som utgör en egen helhet med en viss funktion i 

sekvensen (att understryka relevansen hos en motivering) (se kapitel 5 ovan), men delarna i 

denna helhet är i själva verket svåra att meningsfullt analysera separat för sig. Att fastställa 

referensstruktur hos det inledande de och specificera ett betydelsefält för kopulaverbet i 

denna konstruktion är kanske inte ens relevant. 

Inte heller i följande TKE, att de ju klart (rad 6), realiseras motsättningen som projiceras 

genom den turinledande konnektorn men. I stället projicerar denna andra TKE också att något 

följer och att det relevanta som följer är otvetydigt, d.v.s. klart. Efter det följer ytterligare en 

konnektor att följd av strängen de e en tredje gång (rad 7), men på denna punkt blir Niklas 

avbruten och Lisa kommer in överlappande med en specificering till en detalj i sitt tidigare 

yttrande, di som finns på kö (rad 8 och 10). Viola kommer med en kort uppbackning (rad 9), 

som rimligtvis gäller Lisas specificering. 

Niklas tur på rad 6−7 avbryts alltså utan att motsättningen som projicerades med den 

inledande konnektorn hinner realiseras. Efter Lisas specificering (rad 8 och 10) tar emellertid 

Niklas turen igen med ett nekningsord NÄ, uttalat med högre intensitet än tidigare. Efter en 

kort paus på 0,6 sekunder fortsätter han sedan med sitt motargument, som visar sig vara av ett 

alldeles annat slag än Lisas: han menar att de stora förskolebarnen inte vill ha in treåringar i 

sin grupp. 

Niklas utnyttjar strängen de e efter den adversativa konnektorn och skjuter upp 

realiseringen av den motsättning han projicerat i inledningen med men. Han gör det dessutom 

flera gånger och håller på det sättet kvar turen utan att egentligen komma med det han 

inledningsvis projicerat. På det sättet utnyttjar han strängen de e som portöppnande resurs, en 

resurs som kan användas för att skjuta upp projicerbarheten, men samtidigt för att ta och 

behålla turen.  

Tydligen kan man i alla fall inte skjuta upp något projicerat hur länge som helst med de e-

inledda strukturer, det visar exemplet ovan. Då Niklas inleder den tredje TKE:n i sin tur på 

samma sätt som de två tidigare avbryter Lisa honom, och hennes yttrande får omedelbar 

respons av Viola. 

I följande utdrag, 7.19, ingår två belägg på turinledande X de e. Utdraget kommer ur 

samtalet Tjejkväll och här handlar det om energidrycken Battery, som bl.a. innehåller ett 

örtextrakt som har uppiggande effekt. Tjejerna har talat om vad de tycker om Battery-drycken 
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blandad med sprit. I inledningen av utdraget kommer Annina med ett negativt omdöme om 

blandningen (rad 1–2). Efter ett rungande skratt som räcker ca tre sekunder återgår Lotta till 

drycken Battery och konstaterar att man blir konstig av det. Under Ninas tur på rad 6 spiller 

Annina uppenbarligen på sig av den dryck hon har i sitt glas och detta föranleder hennes 

utrop på rad 7.  

 

Utdrag 7.19 Tjejkväll: äckligt och dyrt 

01 Annina: man- man ba kun’ drick e s’är 

02  å uäk ¿e va ganska äcklit  
03  ((skratt)) 
04 Lotta: så bli man noo nå konsti av dedä  

05  Battery också ¿e+e no baa så 
06 Nina:  men ¿ee ganska [dyrt 
07 Annina:                [Å¿ÅÅ 
08 Nina:  ÅJJdå 

09 Annina: tar du- ¿e finns dää vi 
-> Nina:  nå men ¿ee ju bra att ee ljust (å int rövin) 
11 Trine: ta flaskan 
12  (1.0) 

 

Lotta konstruerar sitt omdöme om effekterna av Battery-drycken på raderna 4–5 som en 

fortsättning på Anninas tidigare kraftigt fördömande evaluering (rad 2). Då sedan Nina tar 

turen inleder hon med en adversativ konnektor men, som projicerar någon typ av motsättning 

i relation till det föregående. Därefter följer strängen de e. På denna punkt är det oklart vilken 

grammatisk struktur det är frågan om. Eftersom de tidigare turerna har gällt en 

dryckesblandning, som flickorna har omtalat som ¿e, är det troligt att också denna sträng ¿ee 

handlar om samma dryckesblandning. Då sedan komplementet ganska dyrt följer är det 

emellertid möjligt att koppla strängen de e till något annat, eventuellt en icke ännu 

specificerad referent, eftersom den projicerade motsättningen inte är uppenbar. Den 

prosodiska utformningen av komplementet ganska dyrt är inte tydligt markerad som 

avslutande. Vidare är den projicerade motsättningen inte självklart slutförd, i och med att 

åsikten att drycken smakar illa och gör att man blir konstig inte står i motsatsföhållande till 

att drycken är dyr.  

Emellertid hjälper inte de andra deltagarnas responser att klargöra hur turen fungerar i 

och med att Annina samtidigt spiller på sig. Hennes utrop Å¿ÅÅ (rad 7) kommer in 

överlappande med avslutningen på Ninas tur, som alltså antingen avbryts eller avslutas. Ninas 

följande utrop ÅJJdå på rad 8 följer i sin tur efter hennes egen tidigare tur och Anninas utrop. 
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Då Annina sedan på rad 9 ber någon ta något som finns där vi- är det uppenbarligen en trasa 

eller något liknande hon ber om. Noteras kan att det är Annina som är värdinna. Hon har 

alltså självskriven kunskap om var det finns något att torka upp med. 

På rad 10 inleder Nina en ny tur med nå men. Genom konnektorn men projicerar hon 

alltså något slags motsättning. Vad partikeln nå i denna kontext markerar är svårt att säga, 

möjligen tonar den ner Ninas eget tidigare utrop ÅJJdå på rad 8, men den kan också tona ner 

själva incidenten (om användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal se vidare 

Lehti-Eklund 1992). Nina fortsätter med strängen ¿ee, som på denna punkt inte projicerar 

något specifikt alls, den kunde hänga ihop med hennes egen tidigare tur, men kan också ha att 

göra med incidenten. Möjligen kunde hennes blickar, kroppsspråk och mimik här vara 

avgörande för i vilken mån strängen de e här i själva verket projicerar det som följer. 

Komplementet som följer efter strängen, bra, bidrar ännu inte till att klargöra strängen de e 

och dess mening i kontexten. Pragmatiskt projiceras ytterligare en specificering av vad det är 

som är bra. Fortsättningen som följer utgörs av en att-sats att ee ljust och nu är det möjligt att 

grammatiskt analysera den inledande strängen de e som ett framåtpekande pronomen som 

specificeras i den efterföljande kontexten att ee ljust.   

I utdraget används alltså turinledande X de e på två olika sätt. Det första belägget på rad 6 

¿ee ganska dyrt används så att det egentligen inte blir klart om de refererar bakåt till en 

specifik referent eller framåt till något som aldrig blir specificerat i samtalet. Den TKE som 

strängen ingår i utformas till ett omdöme om något. Det vet man emellertid först när 

komplementet realiserats och vi kan höra att det utgörs av en adjektivfras. Först då kan man 

också utläsa betydelsefältet för kopulaverbet: ’har egenskapen’. Som jag ser det projicerar 

inte strängen de e i denna kontext vad som ska följa. Den projicerar däremot klart att något 

ska följa, men inte vad. Det innebär att strängen här fungerar portöppnande. Den retarderar 

projicerbarheten efter den adversativa konnektorn men som för sin del har fört 

projicerbarheten framåt. 

Det andra belägget på rad 10 nå men ¿ee ju bra refererar till något som tydligt 

specificeras senare i turen, att ee ljust. Också denna TKE utformas till ett omdöme med en 

adjektivfras som komplement till de e. Att det handlar om ett omdöme blir emellertid inte 

klart förrän komplementet och specificeringen av vad omdömet gäller har uttalats. 

Bägge användningar av strängen de e efter den inledande konnektorn men fungerar i 

kontexten retarderande på projicerbarheten. En motsättning görs relevant med den 

adversativa konnektorn, men den följande strängen de e öppnar upp för flera olika 
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möjligheter för fortsättning. Först i efterhand, om eller då hela satsstrukturen fullbordats, går 

det (eventuellt) att koppla strängen de e till olika grammatiska egenskaper och därigenom till 

vilka olika fortsättningar som är möjliga.  

På grund av samtalsspråkets processkaraktär och dess utsträckning i tiden har alltså 

strängen de e i den aktuella positionen i turen inte några entydiga grammatiska egenskaper 

som begränsar den fortsatta syntaktiska strukturen. De grammatiska egenskaperna kommer 

till och kan utläsas först efter att hela satsstrukturen fullbordats. Det är denna paradox som 

gör strängen portöppnande i den initiala positionen i en tur.  

Ytterligare kompliceras situationen av att strängen i kontexten kan förbli vag. T.ex.  

Niklas tur i utdrag 7.18 ovan förblir öppen, i och med att turen pragmatiskt och prosodiskt 

inte har nått en turbytesplats då den avslutas. 

I den mån strängen de e projicerar en specifik fortsättning sker det i kraft av den 

föregående sekvensen, genom den yttre syntaxen. Den yttre syntaxen, d.v.s. här den 

sekventiella projicerbarheten, förefaller emellertid vara svagare i turer där strängen föregås av 

ett annat element i förfasen (X de e…) än där strängen själv inleder en tur (de e…). Att så är 

fallet har, som jag ser det, att göra med turernas sekventiella förankring (Linell 2005a:239). 

Om det finns ett eller flera element i förfasen av en tur, före strängen de e kan dessa element 

antingen ensamma eller tillsammans med den följande strängen de e bära turens responsiva 

egenskaper som knyter turen till det föregående. Om däremot inget element finns i förfasen, 

utan turen inleds direkt med de e, är det sannolikt att det är strängen själv som bär de 

egenskaper som på något sätt knyter turen till föregående yttranden i sekvensen.  

Det sista utdraget i detta sammanhang, 7.20, har tagits upp som utdrag 6.20, i avsnitt 

6.1.2.3 i samband med definita nominalfraser. I utdraget projiceras den första användningen 

av strängen de e i början av en tur inte på något tydligt sätt, medan den andra gör det. 

Strängen föregås i båda beläggen i detta utdrag av konnektorn och (rad 5 och 7), som knyter 

ihop den efterföljande strukturen med en tidigare. 

Innan utdraget börjar har Nicke försökt installera en tv-antenn och en tv ute på den 

bastuveranda där samtalet pågår. Han har inte omedelbart lyckats och hela försöket väcker en 

hel del muntra kommentarer. I slutet av denna episod i samtalet kommer Nalles tur på rad 1. 

 

Utdrag 7.20 Bastusamtal: den enda regeln 

1 Nalle:  om nånting gåå sönder *så e de Nicke som ha 
2           söndra [de* 
3 Mi & Da:        [((skrattar 3.0)) 
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4 Milla:  *å int [fixa de*   ] 
-> Dan:         [*å dee enda]  
6 Na & Da: ((skrattar 2.0)) 
-> Dan:  å dee enda regeln som finns* 
8 Milla:  jå å int fixar de (skratt) 

 

Hela sekvensen präglas av skratt. Nalles första tur i utdraget uttalas med skratt i rösten och 

innan han når en möjlig turbytesplats (rad 2) börjar Milla och Dan skratta (rad 3). Deras 

skratt fortsätter i tre sekunder, varefter Milla kommer med ett tillägg till Nalles tur å int fixa 

de (rad 4). Hon utformar sin tur som en syntaktisk fortsättning på Nalles tur med konnektorn 

å följt av nekningsord, verb och objekt int fixa de. Överlappande med hennes fortsättning 

kommer också Dan in med samma konnektor å (rad 5), som även knyter hans tur till det 

föregående. Han fortsätter med strängen dee och markerar därigenom syntaktiskt att hans tur 

utgör en ny TKE med en ny satsstruktur. Vilket komplement som ska följa efter strängen de e 

blir oklart. Han fortsätter, överlappande med Milla, med pronomenet enda, vilket snävar in 

fortsatta möjligheter för turens utveckling, men också för vilken struktur med de e som görs 

relevant. Han avbryter sig i alla fall före det projicerade syntaktiska komplementet och börjar 

skratta tillsammans med Nalle. Skrattet kan ses som en respons på Millas bidrag, genom att 

det kommer in genast efter detta.  

Efter skrattet upprepar Dan (rad 7) sin tidigare turinledning och denna gång är i själva 

verket användningen av strängen i viss mån projicerbar. Genom att kopiera sin egen tidigare 

turinledning å, både till ordval och prosodisk utformning, projicerar Dan en fortsättning som 

motsvarar den tidigare: enda. Den följer verkligen och den här gången fullföljer Dan turen 

med en nominalfras som komplement till strängen: å dee enda regeln som finns.  

Man kan alltså säga att Dans första användning av strängen de e är portöppnande. Det 

finns ingenting, vare sig i kontexten eller i Dans egens tur, som bidrar till att projicera hur 

fortsättningen ser ut. Emellertid projicerar strängen de e att en fortsättning följer. På det första 

försöket gör det emellertid inte det i och med att Dans turinledning kommit överlappande 

med Millas tur. Millas tur hinner nå en möjlig slutpunkt innan Dans tur gör det och Dan 

avbryter sin tur för en respons på hennes tur.  

I den andra användningen av strängen är fortsättningen i viss mån projicerbar genom den 

tidigare kontexten. Då Dans andra turinledning nått punkten när å dee har uttalats är den 

redan igenkännbar som en kopia av hans tidigare avbrutna inledning. Det är således att vänta 

att ordet enda följer, vilket det också gör. 
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7.2.2 Turinterna och turfinala TKE:n inledda med strängen de e 

 

I de två delmaterialen jag undersökt används strängen de e både turinternt och i den sista 

TKE:n i en längre tur. Skillnaden mellan de turinledande beläggen på strängen och beläggen 

inne i eller i slutet av turen är emellertid markant, såväl strukturellt som funktionellt. 

Rent kvantitativt visar det sig att antalet partiklar, adverbial och andra element som faller 

utanför den obligatoriska satskärnan är mindre i turinterna och turfinala belägg än i de 

turinitiala. Det här gäller både det finlandssvenska materialet och det svergiesvenska. Medan 

det maximala antalet element mellan strängen och komplementet är fyra i turinledande belägg 

i det finlandssvenska materialet (de e ju som faktist int bra) och tre i det sverigesvenska är det 

maximala antalet i turinterna och turfinala bara två i bägge delmaterial (de e ju ändå väldigt 

stor procent; se avsnitt 6.3). I de allra flesta belägg som kommer senare i en längre tur 

förekommer inga element alls mellan strängen och komplementet medan det är vanligt med 

minst ett element i denna position i de turinledande finlandssvenska beläggen.  

När det gäller funktioner i interaktionen visar det sig också att TKE:n med strängen de e 

inne i turer används i ett begränsat antal interaktionella funktioner. Strängen de e i turintern 

position är genomgående relaterad till något som sagts i samma tur. En funktion kan då vara 

att kommentera själva yttrandet eller det som sagts, som i utdrag 7.21. I utdraget ur samtalet 

Bränt barn används strängen då Hanna kommenterar sin egen berättelse på ett metaplan. 

Hanna har besökt en läkarstation och i väntrummet sett en kvinna med en konstig nagel. 

 
Utdrag 7.21 Bränt barn: deformerad nagel 

01 H:  (↑öh↑) º*hh hhº ((*stötvis)) ↑>ja kunde 

02     liksom inte ens låt bli å< titta↑ på det  

03     (0.2) å- undra ifall de ↑va nån skada eller  

04     fall hon↑ hade den där .hh ja ↑tro’nte ens  
05     hela (.) eh ja ve- >komme’nte ens ihåg om de< 
->     VA så (.) de kanske- baa som ja 

07     minns i efterhand men den va (0.2) ↑heelt  

08     konstit deformerad såg JÄttekonstig ut↑= 
09 ?:  ººhmºº 
  

 

Hanna relaterar vad hon sett på läkarstationen men blir tydligen osäker på om hon minns rätt. 

Hon kommenterar (rad 5–6) att hon inte kommer ihåg om det var så som hon berättat och 

avslutar denna kommentar på rad 6 med om de VA så. Därefter följer en mikropaus och efter 

pausen fortsätter Hanna med en metakommentar om det hon berättat. Observera att 
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metakommentaren samtidigt innebär ett byte av tempusform. Medan berättelsen har tempus 

preteritum har kommentaren tempus presens (jfr Norrby 1998). Kommentaren inleds med 

strängen de e som samtidigt såväl syntaktiskt som prosodiskt och pragmatiskt inleder en ny 

TKE.  

Inne i flerledade turer används strängen de e också i TKE:n som uttrycker evalueringar 

eller omdömen om något sagt eller implicerat. I utdraget nedan håller Marcus, 

programledaren i radiosamtalet Tryckkokaren, på att ställa frågor i den frågesport vars 

avgörande kommenterats ovan i kapitel 5. 

 
Utdrag 7.22 Tryckkokaren: egentligen ganska lätt 

  skaba = tävling, haju = här aning, lukt 
01 MARCUS: här kommer sista frågan å den här sista frågan 
02   den e en sån här bonusfråga (.) den som svarar 
03   rätt på denhär så kommer att få två poäng ↓dehär 
04   (.) beslöt ja just för ja e b- ja e gud här å 
05  bestämmer för såna här saker nu e de så att de  
06   här e liksom sån här essäfråga i den här skaban 
07   (.) i dehär ska ni verkligen övertyga mej ni ska 
08   nämligen berätta nånting åt mej någå saftit  
09  skvaller eller motsvarande om Bonäs som ja int  
->  redan vet å om ja int vet (.) dehär (.)↑å dee  
11  egentligen ganska lätt fö ja har ingen haju om  
12  va som händer i den här stan men ni ska alltså 
13   berätta nåå som ja int vet  [---] 

 

Marcus introduktion till frågan i frågesporten är lång och består av många TKE:n efter 

varandra. Mitt i den långa turen berättar han vilken uppgiften är: ni ska nämligen berätta 

nånting åt mej någå saftit skvaller.... Skvallret ska gälla staden där radioprogrammet spelas 

in. Han ställer ett villkor för skvallret: det ska vara sådant som han inte känner till (rad 8–10). 

Efter att han uttryckt villkoret fortsätter han och påbörjar ytterligare ett villkor å om jag int 

vet. Han avbryter sig emellertid och efter en mikropaus tillfogar han en partikel dehär 

varefter ytterligare en mikropaus följer. Därefter påbörjar han en ny struktur, och inleder med 

en konnektor å följd av strängen de e. Efter att han yttrat komplementet visar det sig att det 

handlar om en anaforiskt syftande struktur som syftar bakåt på den uppgift han givit 

deltagarna i frågesporten, nämligen att övertyga honom och berätta något nytt för honom. 

Marcus fortsätter TKE:n med en specificering av varför det är lätt: fö ja har ingen haju om va 

som händer i den här stan. Efter evalueringen fortsätter Marcus och upprepar vad han väntar 

sig av deltagarna. 
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Den sista typen av funktion som finns belagd i materialet för strängen de e i turintern 

position är den definierande. Talaren kan inne i en flerledad tur foga in en TKE där han eller 

hon definierar något som nämnts, antytts eller på annat sätt gjorts aktuellt tidigare i samma 

tur. Komplementet i de här TKE:na utgörs vanligen antingen av nominalfraser eller av 

adjektivfraser. Definitionen kan innebära att något omtalat klassificeras, specificeras närmare 

genom en egenskap eller pekas ut bland flera möjliga referenter. Ett genomgående mönster 

vid dessa turinterna definitioner är att TKE:n inleds med de e utan något annat element i 

förfasen. Utdrag 7.23 exemplifierar denna användning av strängen. Utdraget är taget ur 

Lekskolemöte och ingår i en betydligt längre tur av mötets ordförande.  

 

Utdrag 7.23 Lekskolemöte: femtifem procent 

01 Lisa: [---] å om ja försto dej rätt så hade ni alltså 
02 arbetstider som löpte (0.8) lite flexibelt du å 
03  Agneta (0.9) men mera än femtifr- fem procent som 
04  e Lena (.) Alskogs (.) arbetstid (.) från nie ti 
->  tretton (1.6) de+e ju femtifem procent av en 
05  heltidstjänst (1.0) (.hh) å å dedär (1.3) 
06 å (.h) utan att stirra på di där timmana å å 
07 va de va de nu blir å int blir så [---] 

 

I utdraget presenterar ordförande ett löneärende hon har berett. Det handlar om 

lekskolepersonalens löner och arbetstider. Hon går igenom situationen och konstaterar på rad 

4 att Lena Ahlskog arbetar mellan klockan nio och tretton. Efter det följer en paus på 1.6 

sekunder då ingen av de andra gör några som helst hörbara ljud. Efter pausen fortsätter Lisa 

med de e och en matematisk omdefinition femtifemprocent av en heltidstjänst av det hon 

precis själv redogjort för. Därigenom blir det också klart att det handlar om en anaforiskt 

syftande de e-struktur. 

Denna typ av definitioner inne i längre turer är särskilt frekventa i mötessamtalen, både 

det finlandssvenska och det sverigesvenska. I någon mån förekommer de också i radio- och 

tv-samtalet, men i dessa är de turinterna evalueringarna (omdömena) vanligare. Det bör 

samtidigt påpekas att begreppen evaluering och definition i vissa fall överlappar varandra. Att 

ge ett omdöme om något kan samtidigt fylla funktionen att peka ut den bland andra referenter 

kända för samtalsdeltagarna (dee den där fula; se avsnitt 6.1.1 om adjektiv).  

I slutet av längre turer (bestående av fler än en TKE) används strängen de e genomgående 

i evaluerande TKE:n, ofta med en adjektivfras som komplement (se avsnitt 6.1.1). I denna 

funktion förekommer den i mitt material särskilt ofta i de informella samtalen och i de 
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informellare episoderna i mötessamtalen. Detta är knappast överraskande med tanke på att 

slutet av en tur ofta utformas så att en respons görs relevant. De informella samtalen handlar i 

stor utsträckning om att utbyta åsikter och tankar om olika saker och då är ett sätt att göra 

detta att avsluta en längre tur (i flera fall en berättelse eller en kortare refererad händelse eller 

situation) med ett personligt omdöme om något som omtalats tidigare i turen. Ett exempel på 

detta ges i utdrag 7.24. Sekvensen ingår i det informella Bastusamtalet.  

 

Utdrag 7.24 Bastusamtal: Freddi har inte ringt  
01 Milla: hu e de me Freddi 
02 Nalle:   han ha int ringt åt mej alls (.) 
->  dee helt jätteslött 
04 Milla:  dee int ännu gräse e *p* (skratt) så hää långt 
05 Nalle:  men alltså han ringer allti om de börjaa växa  

 

Milla introducerar en ny topik i sekvensen med en öppen frågeordsfråga om en äldre man 

som Nalle brukar klippa gräs hos. Nalle har berättat en rolig historia om honom tidigare i 

samtalet så de andra känner till vem Freddi är. Nalle (rad 2) svarar att Freddi inte har ringt 

honom. Efter en mikropaus fortsätter han med strängen de e (rad 3) och en evalueringsterm. 

Denna nya TKE inleds alltså direkt med strängen de e och efter evalueringstermen avslutar 

samtidigt Nalle sin tur. Den avslutande evalueringen gör en respons relevant och Milla 

kommer genast med en. Hon noterar att Freddi inte kan förväntas ringa, eftersom gräset ännu 

inte hunnit växa tillräckligt.  

För att sammanfatta kan jag konstatera att inne i längre turer och i slutet av längre turer 

använder både de finlandssvenska och de sverigesvenska samtalsdeltagarna TKE:n med de e i 

inledningsfasen för mycket specifika sekventiella funktioner. I turinterna TKE:n används 

strängen för att kommentera, evaluera eller definiera något som omtalats eller antytts tidigare 

i samma tur. I samtliga av dessa fall är strukturen de e anaforiskt syftande. I turavslutande 

TKE:n används strängen i bara en enda typ av TKE:n, nämligen evaluerande. De evaluerande 

TKE:na i slutet av turen skapar förväntningar på en respons, och utan undantag kommer 

också en sådan. 

Det förefaller som om även de turinterna och de turfinala beläggen på strängen de e utgör 

resurser i turorkestreringen, med tanke på att de turinterna strängarna aldrig blir avbrutna. Det 

förekommer inte heller överlappande tal i samband med dessa. Man kunde tänka sig att det 

handlar om rutiniserade mönster som samtalsdeltagarna känner till. Om det handlar om en 

avslutande evaluering, som gör en respons relevant, föregås den inte av en konnektor. Om 

däremot strängen + evalueringstermen följer efter en konnektor i TKE:ns förfas, är en 
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turövergång inte aktuell och därigenom inte heller någon respons. Om strängen de e inne i 

turen däremot följs av ett i någon bemärkelse definierande komplement, är en respons inte 

heller relevant utan det handlar om en turintern TKE. Inte heller vid dessa förekommer 

överlappande tal eller försök att ta turen. 

 

 

7.3 Sammanfattning  

 

I mitt material förekommer strängen de e i olika positioner såväl i TKE:n som i turen. I 

TKE:n förekommer strängen oftast i inledningsfasen, antingen med eller utan ett föregående 

element (som i efterhand kan analyseras som förfas). Några belägg finns också på att 

strängen ingår som en syntaktiskt integrerad del inne i eller i slutfasen av TKE:n, men 

beläggen på detta är inte lika många som på de TKE-initiala. Ett fåtal belägg finns slutligen 

som fristående annex i efterfältet av TKE:n. 

Placeringen i turen är något jämnare. Eftersom många turer bara består av en enda TKE är 

det naturligt att vi hittar de flesta beläggen i turens första (ibland enda) TKE.  

Inne i längre turer förefaller de e-inledda TKE:n ha ganska specifika funktioner. 

Turinternt används TKE:n med de e för att identifiera, klassificera, definiera eller evaluera 

något i den pågående turen. I slutet av en tur, som ingående i sista TKE:n, används strängen 

utan något element i förfasen och då för att evaluera eller betona en aspekt av den egna turen. 

I inledningen av en tur används strängen de e både med och utan något föregående 

element som utgör förfasen av turen. De belägg där turen inleds med själva strängen de e är i 

de flesta fall projicerade genom kontexten. Något i den föregående kontexten, t.ex. en ja/nej-

fråga med strängen e de, skapar förutsättningar eller gör det relevant (och kanske möjligt?) att 

inleda en ny tur direkt med strängen de e.  

Turinledande de e används emellertid också i kontexter som inte skapar förväntningar på 

sådana. I några av dessa kontexter används själva strängen som det första elementet i turen, 

men i de allra flesta fall föregås strängen i sådana kontexter av minst ett annat element. I 

efterhand kan detta analyseras som förfasen av TKE:n, men denna analys är möjlig först i 

efterhand då man kan konstatera att en tur verkligen har följt. 

 Jag har kallat de ovan beskrivna användningarna av strängen de e för portöppnande. Med 

Schegloffs term (1996:104) kunde man säga att de utgör element som retarderar 
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projicerbarheten. De skjuter upp möjligheterna för de andra deltagarna att förutsäga vad som 

ska följa. Samtidigt projicerar de här strängarna mycket starkt att något ska följa. Ett lösryckt 

belägg på strängen de e utgör inte ensamt något meningsfullt nytt bidrag till samtalet. På det 

sättet fungerar således den portöppnande användningen av strängen de e som en markör för 

att talaren vill ha turen, utan att den binder talaren vid något särskilt innehåll i den kommande 

turen.  
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8 Konstruktioner med strängen de e 

 

I de föregående kapitlen har jag analyserat en ljudsträng och dess användning i autentiska 

flerpartssamtal på svenska, i Finland och i Sverige. Utifrån en analys av de formmässiga 

egenskaperna har jag kunnat separera en generell lexikalisk sträng de e i två sinsemellan olika 

prosodiska former: DE e och de e. Analysen därefter har gällt den prosodiska formen, 

strängen de e.  

Utifrån genomgången av strukturella och syntaktiska mönster förknippade med strängen 

de e och därefter av de olika positioner i interaktionen och de funktioner som är kopplade till 

positionerna, ska jag i detta kapitel lägga fram ett förslag till hur man kan förstå och förklara 

strängen de e som resurs i interaktionen och som erfarenhetsbaserad kunskap om språkliga 

enheter. Min modell bygger på konstruktionsgrammatikens tanke att alla relevanta 

regelbundenheter och särdrag kan och ska ingå i beskrivningen av en konstruktion (se avsnitt 

2.2.2; 2.2.3 och 3.3; Fried & Östman 2004:18; Goldberg 2006:3, 13). 

Den modell jag föreslår går ut på att man särskiljer de abstraherade strukturella dragen, de 

systemiska dragen, från de drag som har relevans för samtalsspråket som process i tiden, de 

interaktionella dragen. Bägge typer av egenskaper är visserligen kopplade till samma sträng 

och användningen av den, men på olika sätt. Som jag ovan visat ”finns” inte de strukturella 

dragen hos strängen förrän i efterhand. I det ögonblick strängen yttras gör den ändå något i 

interaktionen. De interaktionella egenskaperna finns alltså där, så fort strängen yttras i en viss 

kontext i ett givet ögonblick. 

Jag menar alltså att vi kan förstå strängen de e genom två olika uppsättningar av 

konstruktioner: grammatiska konstruktioner och interaktionella konstruktioner18. De 

grammatiska konstruktionerna är utformade enligt den modell som t.ex. Fried & Östman 

(2004; Martola 2007 och Fried u.u.) följer. De interaktionella konstruktionerna bygger på 

samma tanke att all relevant information ska ingå i en och samma beskrivning, men modellen 

förekommer inte i tidigare litteratur. Uppdelningen i två olika uppsättningar av konstruktioner 

är således mitt förslag. I modellen med två uppsättningar av konstruktioner relateras 

uppsättningarna till varandra utgående från tanken på funktionspotentialer (Linell 2002:35; 

Wide 2002:29) och meningspotentialer (Linell ibid.; Allwood 2003; se även avsnitt 2.3.2 och 

3.2).  

                                                 
18 Konstruktion används här i den konstruktionsgrammatiska bemärkelsen form-funktions-konstellation.  
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För att även grafiskt göra tydlig skillnad mellan de interaktionella och de grammatiska 

konstruktionerna har jag benämnt dem på olika sätt och markerat deras namn med olika 

typsnitt. De grammatiska konstruktionerna betecknas med namn av typen DE E A, DE E B, DE E 

C o.s.v, markerat med kapitäler. Kapitäler har inom CxG etablerats som markör för att det 

handlar om en konstruktion i konstruktionsgrammatisk bemärkelse. De interaktionella 

konstruktionerna har namn av typen DE E 1, DE E 2, DE E 3 o.s.v. och dessa markeras med 

versaler. 

Varför behövs då hela uppsättningar av grammatiska och interaktionella konstruktioner 

och inte bara en grammatisk och en interaktionell konstruktion? Orsaken är, som jag visat i 

kapitlen ovan, att strängen de e är kopplad till flera olika syntaktiska och semantisk-

pragmatiska egenskaper som sinsemellan utesluter varandra, och på samma sätt, olika 

interaktionella egenskaper som sinsemellan utesluter varandra.  

Den ena uppsättningen av konstruktioner i min modell representerar samtalsdeltagarnas 

gemensamma och delade erfarenhet av, kunskap om och användning av abstrakta 

grammatiska mönster. De här kallar jag grammatiska konstruktioner. De grammatiska 

konstruktionerna i min modell ligger mycket nära det Linell (2005a:238) kallar för 

situationsöverskridande praktiker eller traditionsdialog. 

Kunskapen som samtalsdeltagarna har utgör helt enkelt en abstraktion av den samlade 

erfarenheten av de olika grammatiska mönstren kring strängen de e, och av hur den fungerar 

syntaktiskt i olika kontexter, eventuellt också i olika former av språkbruk. Påpekas bör att jag 

naturligtvis inte kan uttala mig om vad de enskilda samtalsdeltagarna kan eller vet utan den 

beskrivning jag ger handlar om en abstraktion av de mönster jag kunnat iaktta i materialet. 

Detta motsvarar även vad Fried (u.u.:s. 27) menar att de grammatiska konstruktionerna är, 

nämligen generaliseringar över iakttagna strukturer. Jag menar då att det faktum att 

samtalsdeltagarna använder och reagerar på användningen av strängen de e utan att problem 

uppstår, tyder på att de i tillräcklig grad delar uppfattning om de grammatiska 

konstruktionerna bakom strängen i en viss situation. 

Den andra uppsättningen av konstruktioner är relaterad till samtalsdeltagarnas erfarenhet 

av samtalspraktiker. Samtalsdeltagare känner till hur man brukar inleda turer och vilken roll 

strängen de e spelar i turinledningen. De vet hur de kan utnyttja strängen i slutet av en tur för 

att elicitera en respons och så vidare. Återigen är det de iakttagelser av hur strängen används 

utan problem i olika kontexter och med olika utfall, som ligger till grund för mina 

representationer. I min modell kallar jag de här för interaktionella konstruktioner.  
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Modellen omfattar sju olika interaktionella konstruktioner, som jag i samtalsmaterialet 

kunnat identifiera. Här vill jag påpeka att de benämningar konstruktionerna fått i min modell 

i sig vore värda en vidare problemtisering i och med att de anspelar på semantiska eller 

pragmatiska särdrag som inte diskuterats uttömmande i den här studien. Man ska alltså se 

konstuktionernas namn som tentativa. Jag har benämnt dem enligt följande: 

 DE E 1: portöppnande  

 DE E 2: svar på fråga med vara 

 DE E 3: acceptans av förslag med vara 

 DE E 4: kvittering av svar 

 DE E 5: senare del i lista  

 DE E 6: poäng i/evaluering av berättelse 

 DE E 7: definition/evaluering av något omtalat i samma tur 

Konstruktionerna, enligt mitt sätt att se dem, är på intet sätt fasta entiteter, som en gång för 

alla är givna. I stället är de öppna slutledningar som revideras om och om igen, utifrån de 

erfarenheter olika individer får av samtal och användningen av strängen i dessa samtal. Det 

betyder samtidigt att de konstruktioner jag presenterar här inte ska ses som absoluta, utan 

som de samlade ”erfarenheterna” av iakttagelserna gjorda i mitt material. Det kan finnas (och 

finns troligtvis) flera konstruktioner och de egenskaper jag lägger in kan vara andra med 

utgångspunkt i ett annat material. I själva verket utgör de en typ av protomodeller som 

förhoppningsvis genom framtida vidare studier kan justeras, förbättras och vidare utvecklas. 

I min modell beskriver och förklarar de interaktionella konstruktionerna sådana 

användningar av strängen de e som produceras i en process över tid. En typisk sådan process 

är naturligtvis samtalet, men även skriven kommunikation i den mån den sker i realtid (se 

t.ex. Ahti 2002). De interaktionella konstruktionerna bör rimligtvis utgöra grunden för 

abstraktionen (inlärningen) av de grammatiska konstruktionerna, som å sin sida beskriver 

egenskaper hos en färdig och i sin helhet tillgänglig produkt.  

 

 

8.1 De grammatiska konstruktionerna DE E 

 

De grammatiska konstruktionerna kopplade till strängen de e kan omfatta flera olika 

egenskaper. Utgående från de analyser som presenteras i kapitlen ovan uppfattar jag att 
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åtminstone följande egenskaper bör finnas med som konstituerande och särskiljande för de 

olika grammatiska konstruktionerna. Observera att jag här tentativt även tar in det skrivna 

språkets det är och återkommer till frågan om huruvida den strängen ska ingå i de 

grammatiska konstruktionerna i diskussionen nedan.  

 

– fonetisk form (ortografisk form?) (de e men inte DE e, det är?),  

– syntaktisk relation mellan de och e (S eller pred. + predikatsverb),  

– de:s /dets? referensstruktur (bakåt i samtalet (texten?), själva samtalet (texten?), 

framåt i samtalet (texten?, vagt/oklart eller inte alls),  

– betydelsefält hos e / är? (har egenskapen, motsvarar, är belägen, inträffar…) 

– tempusformens betydelsefält (just nu, ända fram till nu, utanför tiden...) 

– möjliga typer av komplement (adjektivfras, nominalfras, adverbfras…) 

– komplementets semantiska roll 

– valens för hela enheten de e /det är? 

– funktionspotential i samtal (interaktionell konstruktion 1, 2, 3…) 

– möjlig / blockerad position i TKE / tur /sekvens (text?) 

 

I kapitel 5 diskuteras den fonetiska formen och dess relevans med tanke på konstruktionen. I 

kapitlet framläggs att den fonologiska formen i själva verket går hand i hand med den 

syntaktiska relationen mellan pronomendelen och verbdelen i strängen (i den mån en entydig 

relation kan iakttas). Den fonologiska formen DE e är genomgående kopplad till en relation 

av typen predikativ + predikatsverb medan den fonologiska formen de e i regel är kopplad till 

en nexusrelation mellan de två delarna. I kapitlet visar jag också att de två fonologiska 

formerna används i olika funktioner i samtalen. Detta, menar jag, är argument nog för att 

särskilja de olika fonologiska formerna. Den vidare analysen fokuserar därför formen de e 

och sålunda gäller även denna modell bara formen de e och en syntaktisk relation mellan 

subjekt och predikatsverb. 

I avsnitt 6.3 presenteras ett förslag till hur beläggen på de e kunde delas in i tre 

strukturellt sett olika grupper. Denna indelning ligger i linje med vad Hammarberg (u.u.) 

kommit till i sin undersökning. Utgångspunkten för indelningen är pronomendelens 

syntaktiska egenskaper. Det är emellertid inte den traditionella grammatikens syntaktiska 

kategorier som ligger till grund, den anger nämligen flera olika möjliga strukturella 

egenskaper hos pronomenet det. I stället har strukturens förankring i tiden – i det ögonblick 
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då strängen uttalas – varit utgångspunkt för indelningen. Det innebär att jag räknar med tre 

olika strukturella typer av belägg på strängen de e:  

 

a)  sådana där pronomendelens referent är känd och aktualiserad vid talögonblicket 

b)  sådana där pronomendelens referent inte är känd och aktualiserad vid 

talögonblicket, men blir det senare 

c)  sådana som aldrig fullföljs och/eller pronomendelens referent aldrig blir klar 

 

I kapitel 6 ovan påpekas också att då det gäller de e som struktur är det referensstrukturen – 

en egenskap med både semantisk och syntaktisk dimension – som utgör grunden för 

indelningen. I föreliggande kapitel går jag emellertid ett steg längre och kommer in på de e 

som konstruktion och då blir även andra typer av egenskaper relevanta. För de grammatiska 

konstruktionerna som kan kopplas till strängen de e är de semantiska egenskaperna hos 

verbet och verbets tempusform relevanta i och med att de (enligt det grammatiska sättet att se 

det) styr vilka komplement som är möjliga. Likaså styr verbbetydelsen vilka semantiska 

roller ett eventuellt komplement kan ha. Då det gäller valens för hela enheten de e är den 

beroende av såväl pronomendelens som verbdelens egenskaper. 

I de konstruktioner jag presenterar har de semantiska egenskaperna kategoriserats och 

benämnts tentativt. De semantiska rollerna och fälten jag valt att operera med är inte en gång 

för alla givna, vare sig till omfång eller benämning. På denna punkt finns en hel del kvar att 

analysera och diskutera. Man kunde exempelvis tänka sig en noggrannare indelning av den 

kategori jag valt att kalla egenskapsangivande i kategorier som kvalitetsangivande, 

värderande, klass- eller grupptillhörighetsangivande. Frågan är då vilka mer specifika 

kategorier man kan urskilja i ett samtalsmaterial och på vilka grunder man kan göra en 

urskiljning.  

Det problematiska är att de semantiska kategorierna är knutna till pragmatiska aspekter. 

En värdering blir exempelvis till en värdering i samtal, för att någon i kontexten uppfattar den 

och reagerar på den som en sådan. I en separat studie av strängen de e bra, visas att adjektivet 

bra, som i sig kunde anses värderande, i själva verket tillsammans med de e inte förefaller 

användas för värdering (se Forsskåhl u.u.). Jag har därför här valt att använda sådana 

kategorier och benämningar som jag på ett hållbart sätt kan koppla till själva strukturen, väl 

medveten om att de därmed blir svepande och oklara. För en framtida undersökning ser jag 
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en väsentlig uppgift i att analysera, diskutera och problematisera olika semantiska och 

pragmatiska kategorier och egenskaper i samtal.  

Den sista egenskapen nämnd i förteckningen ovan, möjlig eller blockerad position i en 

tur, en sekvens eller en text, har kommit in bland de konstituerande egenskaperna hos en 

konstruktion bara inom vissa riktningar av CxG och bara i de allra nyaste studierna (t.ex. 

Lindström & Londen u.u.; Wide u.a.). I modellen som presenteras här, för de e, är dessa 

egenskaper avgörande eftersom de utgör en länk mellan de interaktionella konstruktionerna 

och de grammatiska konstruktionerna och därmed håller de ihop hela modellen. Notera att 

positionen i turen anger position för den TKE i vilken strängen ingår. Det betyder att turfinal 

position betyder 'någonstans i den sista TKE:n i en flerledad tur'.  

Emellertid har analyserna ovan visat att det även finns andra egenskaper som är kopplade 

till strängen de e. Man kunde tänka sig att även följande tendenser, redovisade ovan, ingår i 

representationen av de grammatiska konstruktionerna: 

– tendens att ta 1–4 partiklar/adverb mellan sig och komplementet, fler i det 

finlandssvenska materialet än i det sverigesvenska (de e ju faktiskt inte så, de e de/de 

e ju de) 

– tendens att ta partikel före, särskilt i det sverigesvenska (javisst de e de nog) 

Jag har valt att i min representationsmodell ta med de ovan beskrivna tendenserna i de 

grammatiska konstruktionerna, men inte att ange hur stor tendensen är (t.ex. i procentuella 

andelar). En framtida, mer omfattande, korpusstudie kunde ge underlag för kvantitativt 

angivna tendenser. Med utgångspunkt i mitt material har jag valt att ange att tendensen finns 

eller att den inte finns, som + eller –. Jag har dock valt att ta med tendensen, eftersom jag 

gjort upp konstruktionerna så att de ska omfatta sådana erfarenhetsbaserade kunskaper som 

samtalsdeltagarna förefaller agera enligt och då är ovannämnda tendenser i vissa 

konstruktioner relevanta att ta upp som del av konstruktionen. 

Ytterligare en fråga återstår innan de slutliga representationerna kan läggas fram, 

nämligen frågan om hur man avgränsar konstruktionerna med de e. Vad hör till 

konstruktionen och hur ska omgivande led representeras? Frågorna är väsentliga eftersom 

den grafiska representationen samtidigt visar hur man förstår relationerna mellan olika 

språkliga bitar. De fyra figurerna nedan (figur 14) utgör olika möjligheter för hur man kan se 

de e och dess relation till omgivande språkliga enheter. 

I det första alternativet utgör de och e separata konstruktioner. De ingår i en enda större 

konstruktion, en fullbordad sats tillsammans med eventuella partiklar och mittfältsadverbial 
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samt ett komplement X. Detta motsvarar den traditionella grammatikens analys av en sats 

med de e/det är. 

I det andra alternativet ingår de separata konstruktionerna de och e i en gemensam 

konstruktion som i sin tur, tillsammans med led i mittfältet och komplementet X bildar en 

mer omfattande konstruktion, en de e-sats.  

Det tredje alternativet innebär att de och e var för sig utgör konstruktioner och 

tillsammans bildar en DE E-konstruktion. Utanför, men intill, ligger komplementet X, som 

dock inte utgör en egen konstruktion tillsammans med DE E-konstruktionen.  

I det fjärde alternativet utgör de e en enda konstruktion, där inga separata delar ingår. 

Konstruktionen är kopplad till komplementet X (som utgör en egen konstruktion) genom en 

mer omfattande konstruktion. 
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Figur 14. Fyra alternativ att grafiskt representera konstruktioner med de e/det är. 

 

 
de/det e/är part/adv 

0–4 st 
X  

 
 

de/det e/är X part/adv. 
0–4 st 

 
de / det e / är 

 

de e / det är X 

X 

Alt. 1 

Alt. 2 

Alt. 3 

Alt. 4 



 

231 

 

Då man bedömer de ovan framställda fyra alternativen är den första frågan man får ta 

ställning till huruvida de grammatiska konstruktionerna ska formuleras så att det talade 

språkets de e och det skrivna språkets det är omfattas av samma eller olika grammatiska 

konstruktioner. Med tanke på att formegenskaperna entydigt skiljer dem åt kunde man tänka 

sig att det skrivna och det talade språkets konstruktioner är olika. I förlängningen mynnar 

denna frågeställning ut i ett språkvetenskapligt grundproblem: Är skrivet språk och talat 

språk samma sak, bygger de på en och samma kunskapsgrund?  

Mitt förslag till modell griper i själva verket tag i den grundläggande frågan om relationen 

mellan talat och skrivet språk genom att jag separerar de interaktionella konstruktionerna och 

de grammatiska. Genom att jag inom de interaktionella konstruktionerna hanterar egenskaper 

som är relaterade till talspråkets förankring i tiden, menar jag att de grammatiska 

konstruktionerna både kan och bör läggas på en sådan generalitetsnivå att de åtminstone 

hypotetiskt kan omfatta både de skrivna och talade formerna: de e och det är.  

Modellen som här föreslås bygger på tanken att det finns ett gemensamt utrymme för det 

talade och det skrivna språket. Detta representeras genom de grammatiska konstruktionerna. 

De interaktionella konstruktionerna å sin sida beskriver sådana etablerade mönster som är 

kopplade till de grammatiska mönstrens förankring i språkandet som process i tiden, som del 

av en pågående interaktion. Väsentligt i modellen är att de interaktionella och de 

grammatiska konstruktionerna ömsesidigt är beroende av varandra. Det handlar alltså inte om 

grammatiska konstruktioner som finns först och sedan kopplas ihop med de interaktionella, 

utan de två olika typerna av konstruktioner kommer till och revideras fortgående i kraft av 

varandra. Bägge typer av konstruktioner är i den bemärkelsen fenomen som ”existerar” i den 

fysiska verkligheten och i tiden. 

De fyra alternativa grafiska representationerna (figur 14 ovan) bör granskas mot bakgrund 

av ovanstående resonemang och mot bakgrund av det som kommit fram i de empiriska 

resultaten av analysen i kapitel 5, 6 och 7. Alternativ ett, där de/det och e/är enbart utgör 

separata enheter kan således inte komma i fråga eftersom analyserna visar att de e produceras 

och hanteras som en enhet i samtal. Visserligen har de två delarna egenskaper var för sig, 

men att de tillsammans har egenskaper utöver delarnas egenskaper framgår tydligt av 

analysen i kapitlen ovan.  

För en framtida undersökning återstår att utreda i vilken mån de observerade 

egenskaperna hos beläggen på de e också gäller belägg på det är. Här må de egenskaper som 
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representeras som egenskaper hos hela strängen därför ses som hypotetiska (rimliga) i fråga 

om det skrivna språkets det är.  

Alternativ två innebär att de e eller det är utgör en enhet bestående av två 

underkonstruktioner. Denna modell är fullt möjlig och har en motsvarighet i alternativ tre. 

Det som skiljer de två alternativen åt är att alternativ två innebär att satsformade strukturer 

inledda med de e utgör en egen typ av konstruktion – som skiljer sig från t.ex. satsformade 

konstruktioner inledda med de va/det var eller X e/X är. Av dessa två måste jag här välja 

alternativ tre. Jag kan inte genom min analys belägga att den grammatiska strukturen de e på 

ett systematiskt och strukturellt plan knyter till sig komplement på ett annat sätt än t.ex. X är 

eller de va eftersom jag inte undersökt dessa typer av satsstrukturer. Det är alltså möjligt att 

alternativ två bättre motsvarar en språklig verklighet, men den föreliggande undersökningen 

ger inte underlag för att se de e-satserna, inklusive deras komplement, som separata 

strukturella konstruktioner. En framtida jämförande undersökning kunde emellertid klarlägga 

frågan. 

Då det gäller alternativ fyra är det skäl att minnas att de grammatiska konstruktionerna i 

min modell ska representera sådana egenskaper som ligger bakom användningen av strängen 

både i tal och i skrift. Av denna orsak är alternativ fyra inte möjlig som grafisk modell för de 

grammatiska konstruktionerna DE E, men däremot för de interaktionella konstruktionerna som 

alltså beskriver strängen de e som resurs i samtal. Utifrån den höga förekomstfrekvensen i 

samtal och resultaten av analysen ovan menar jag också att det är rimligt att hävda att de e-

satser utgör en särskild interaktionell resurs. Satsformade strukturer med de e fyller 

exempelvis en annan typ av funktioner än t.ex. satsformade strukturer med de va eller med X 

e. Emellertid kunde det vara ämne för vidare undersökningar att utreda hur bl.a. de här tre 

olika satstyperna i samtal förhåller sig till varandra, hur de skiljer sig åt sinsemellan och vad 

som förenar dem. 

Sammanfattningsvis talar argumenten för att representationsmodellen för de grammatiska 

konstruktionerna DE E, utifrån föreliggande undersökning bör utformas enligt alternativ tre, 

medan de interaktionella konstruktionerna DE E utformas enligt alternativ fyra.  

De grammatiska konstruktioner DE E, som de ovanstående analyserna av strängen de e i 

samtal ger vid handen, är flera till antalet. De kan grupperas i tre olika typer enligt de tre 

olika strukturerna jag visat på. Därtill kommer verbdelens semantiska egenskaper, som alltså 

kan variera, och på sätt och vis styrs av typen av komplement. Även potentialen att ingå i 
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olika positioner i TKE:n, turen och sekvensen (och eventuellt meningen, stycket och texten) 

bidrar till att konstituera en grammatisk konstruktion DE E.  

Jag presenterar här de generella grammatiska konstruktioner jag kommit till genom 

analysen. Utöver de generella konstruktionerna finns även belägg i materialet som visar att 

vissa komplement (t.ex. de, så, bra, klart och sant) tillsammans med strängen (till betydelse 

och funktion) bildar mer specifika idiomliknande konstruktioner. De här har både 

grammatiska och interaktionella drag som skiljer dem från de generella konstruktionerna 

presenterade nedan. I analysen har jag behandlat belägg på de e de och de e så, varför en 

konstruktion som kan anses ligga bakom dessa tas upp här. Konstruktion J nedan ger belägg 

av typen de e så att… och de e DE att… Den har mer specifika egenskaper än de övriga som 

behandlas. Däremot behandlas konstruktioner som ger upphov till strängen de e bra i en 

separat artikel (Forsskåhl u.u.) och dessa kommenteras endast i kapitel 7 ovan. 

 För de generella grammatiska konstruktionerna gäller att verbdelens semantiska fält 

hänger ihop med komplementtyp. En väsentlig poäng är att styrningen snarast utgår från 

komplementet. Komplementet aktiverar ett visst semantiskt betydelsefält hos verbdelen. I 

representationen markeras detta genom att verbdelens semantiska egenskaper markeras som 

”…, aktiverade”, vilket innebär att e /är som potential har många olika semantiska fält, men 

här aktiveras det omnämnda. Observera återigen att de semantiska fält som föreslås inte är 

entydiga eller fasta. Jag har som sagt här valt en rätt svepande kategoriindelning som jag kan 

belägga i mitt material. En vidare diskussion om semanstiska och pragmatiska kategorier i 

samtal återstår att föra. De olika konstruktioner som jag med den valda utgångspunkten kan 

iaktta i mitt material är följande: 

– DE E A: känd referent har egenskap (de e jättebra)  

– DE E B: är belägen (de e ifrån köket) 

– DE E C: motsvarar (de e han, de e två två noll) 

– DE E D: hör till (de e sånt dänt man borde lära sig) 

– DE E E: inträffar (de e på månda) 

– DE E F: kvantitesangivande, del-helhet (de e femtifem procent)  

− DE E G: innehav (de e din) 

− DE E H: oigenkännbar referent har egenskap (de e jättekul å träffas) 

− DE E I: specificerar ny referent (de e ungefär Sami som dricker vatten) 

− DE E J: kopplar påstående till motivering (de e DE att... och de e så att...) 

− DE E K: portöppnande och turtagande (ofullbordade de e) 
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Den första konstruktionen, DE E A, licensierar belägg av typen 5 500 e de bra de – de+e 

jättebra (utdrag 7.3). Pronomendelen syftar på något som är känt i talögonblicket och 

verbdelen motsvarar semantiskt sett ungefär ’har egenskapen’. 

 

 

Figur 15. Grammatisk konstruktion DE E A: anger egenskap  

 

I konstruktionen ingår två underkonstruktioner, de två mindre lådorna, den ena för 

pronomenet det/de, den andra för kopulaverbet är/e. Var för sig har de egenskaper som 

beskrivs inne i lådorna och tillsammans har de egenskaper utöver detta, beskrivna i den stora 

lådan.  

Den stora lådan ska läsas så att hela konstruktionen har en valens (d.v.s. knyter till sig 

externa konstituenter) som ett verb. Beteckningen "max –" innebär att den kan och förväntas 

bli utbyggd syntaktiskt. Den knyter till sig ett egenskapsbeskrivande led som kan vara en 

adjektivfras, en nominalfras där huvudordet är substantiv, en prepositionsfras, en participfras, 

en infinitivfras eller en adverbfras. Rent semantiskt kan den härledas ur delarnas semantiska 

egenskaper (3 och 4).  

syn:  [cat v, max –]    DE E A 

val:  {rel #2 egenskap} 

 {syn: adj-p/ nom-p med subst./ prep-p/ particip-p/ inf-p/ adv-p}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [ ] 

position: [TKE-finalt –, positioner i tur: alla, sekvens/styckeinitialt –, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter + ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR  

fon: betonad [–]         arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1 …, aktiveras: 

egenskapsinnehavare/den föregående kotexten] 

              [#2 …, aktiveras: egenskap] 

[tempus: presens: åtminstone nu ] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf p-iv/advial} 

lxm: e/är 
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Relevant i den modell jag här föreslår är att de grammatiska konstruktionerna är kopplade 

till vissa av de interaktionella konstruktionerna, så att de interaktionella konstruktionerna 

utgör funktionspotentialer för de grammatiska konstruktionerna. En grammatisk konstruktion 

kan alltså utfalla i någon av de funktioner som specificeras i de interaktionella funktionerna. 

Denna grammatiska konstruktion kan t.ex. fungera som vilken som helst av de interaktionella 

konstruktionerna DE E 1–7. 

Då det gäller konstruktionens position i samtal och texter används den inte TKE-finalt 

och inte i inledningen av en ny sekvens eller ett nytt stycke. Den används i interna partier i 

såväl samtal som texter. Denna konstruktion konstrueras med partiklar och adverbiella led 

både före och efter de e. 

Den första underkonstruktionen beskriver tredje personens pronomen, som syftar på 

något som är igenkännbart genom det som sker före (antingen i samtalet eller i texten). 

Väsentligt i fråga om den fonologiska formen är att pronomendelen inte är betonad. Denna 

egenskap skiljer denna konstruktion från den som ger upphov till strängen DE e. Vidare 

anges att uttalet inbegriper en klusil plus vokalen [e]. Detta skiljer konstruktionen från de 

sverigesvenska uttalsformerna [re] som alltså inte förekommer som del av strängen de e.  

De syntaktiska egenskaperna hos pronomenet innebär här att det handlar om ett enskilt 

ord, personligt pronomen i 3:e person. I den större konstruktionen utgör pronomenet subjekt, 

vilket markeras med beteckningen gf subj. De semantiska egenskaperna beskriver att 

konstruktionen pekar ut en specifik referent, som är igenkännbar utifrån den tidigare 

kontexten (i dess vidaste bemärkelse) och att denna referent kan omtalas i singularis. Det 

lexem som avses är de/det.  

Den andra underkonstruktionen, verbdelen, relaterar till subjekt så som redan tidigare 

visats inom konstruktionsgrammatiken (arv subj, se avsnitt 2.2.3; Fried & Östman 2004). 

Även denna del uttalas utan betoning (alltså inte: de E). Även denna konstruktion utgör ett 

lexem (lex +) och fungerar som predikatsverb. Semantiskt har verbet många egenskaper, men 

den som aktiveras är den semantiska ram som omfattar en egenskapsbärare och en egenskap.  

Egenskapsinnehavaren konstrueras vidare så som nummer 1 i valensramen anger, 

nämligen som subjekt, medan egenskapen konstrueras som nummer 2, predikativ eller 

adverbial. Observera att de drag som gäller element utanför själva konstruktionen anges inom 

klammertecknet och inte inom hakparenteser. 

Följande konstruktion där pronomendelen syftar på aktiverade och utifrån den tidigare 

kontexten igenkännbara referenter skiljer sig från den ovanstående så att verbdelens 
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semantiska ram är en annan och den mer omfattande konstruktionens valensegenskaper 

motsvarar denna. Konstruktion DE E B ger upphov till belägg av typen de e ifrån köket (utdrag 

6.42) och de e när man går över den lilla ån (utdrag 6.36). Verbdelens semantiska 

egenskaper är i denna konstruktion att ange befintlighet för en referent som kan finnas 

någonstans eller åt något håll, i mitt material antingen ett skeende eller ett föremål. 

 

 

Figur 16. Grammatisk konstruktion DE E B: anger befintlighet 

 

I konstruktion DE E B refererar pronomendelen alltid antingen till ett föremål (t.ex. en gardin 

eller ett ställe) eller ett skeende (t.ex. en fest, att någon bor någonstans). Observera emellertid 

att detta beror av verbets aktiverade semantiska egenskaper, inte av pronomenet självt. Även 

denna konstruktion knyter till sig ett komplement, men komplementet utgörs av adverbfraser 

eller prepositionsfraser som anger riktning eller plats. Till skillnad från konstruktionen DE E A 

får denna inte partiklar eller adverbiella element mellan sig och komplementet i mitt material. 

Denna grammatiska konstruktion kan fungera som någon av de interaktionella 

konstruktionerna DE E 2, 3, 5 eller 7. Den kan således användas för svar på frågor, för att 

acceptera ett förslag, i en liststruktur för att införa ett nytt element eller för att säga mer om 

något som omtalas tidigare i samma tur. 

syn:  [cat v, max –]    DE E B 

val:  {rel #2 plats, riktning} 

 {syn: prep-p/ adv-p, bisats}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 2, DE E 3, DE E 5, DE E 7] 

position: [TKE-finalt –, positioner i tur: alla, sekvensinitialt –, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter – ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR  

fon: betonad [–]          arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1... , aktiveras: skeende, 

föremål] 

             [#2 …, aktiveras: plats, riktning] 

 [tempus: pres: nu eller framtid ] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf advial} 

lxm: e/är 
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Den följande grammatiska konstruktionen DE E C tecknar en likhetsrelation mellan 

pronomenets referent och komplementet. Den här konstruktionen ligger bakom en stor andel 

av beläggen som får nominalfras som komplement, t.ex. de e nog Ida (utdrag 6.16).  

Likhetsrelationen i den här konstruktionen är i viss mån en luddig kategori. Den 

överlappar eller ligger i vissa fall mycket nära den egenskapsangivande, i andra fall den som 

anger kvantitet eller del av helhet. Ska exempelvis ett belägg som de e nån falsk blygsamhet 

de där (6.32) analyseras som en likhetsrelation eller som egenskapsangivande? I en strikt 

konstruktionsgrammatisk analys är visserligen alltid kategorier diskreta, men min mening, 

utgående från ovanstående analyser, är att i synnerhet semantiska kategorier inte är det. 

Delvisa överlappningar mellan semantiska kategorier används av samtalsdeltagare (och 

varför inte också av skribenter) som en möjlighet och resurs.  

 

 

Figur 17. Grammatisk konstruktion DE E C: anger likhetsrelation, motsvarighet 

 

I konstruktion DE E C är de möjliga referenterna för pronomenet föremål, skeenden, tillstånd 

eller själva den föregående kotexten. Komplementet utgörs å sin sida av föremål, skeenden 

syn:  [cat v, max –]    DE E C 

val:  {rel #2 föremål, skeende, tillstånd} 

 {syn: att-sats, NP (egenskapsangivande –): def. pron (DE att [–])/ indef/def subst  }  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 4 –] 

position: [TKE-finalt –, pos. i tur: alla, pos.i sekvens: alla, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter + ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR  

fon: betonad [–]            arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1…, aktiveras: föremål, skeende, 

tillstånd, själva kotexten] 

              [#2…, aktiveras: föremål, skeende, 

tillstånd] 

[tempus: pres: obest, även nu] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf p-iv} 

lxm: e/är 
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eller tillstånd. Den här konstruktionen ger upphov till belägg i alla TKE:n i en tur och i en 

sekvens. Det betyder att det förekommer belägg där en ny sekvens inleds med att en redan 

känd referent anges vara något eller definieras som något.  

Konstruktion DE E C licensierar bara belägg där det efterföljande komplementet utgör 

predikativ. De komplementtyper som kan kopplas till denna konstruktion är nominalfraser 

som inte (i första hand) betecknar egenskap. I dessa nominalfraser kan huvudordet utgöras av 

substantiv i bestämd eller obestämd form eller av definita pronomen, dock så att strängen de e 

DE att…är blockerad. Som jag visar i kapitel 5 används nämligen de e DE att… aldrig om en 

referent som i talögonblicket går att känna igen. Referenten specificeras i den att-sats som 

följer.  

Observera att den här konstruktionen också kan ge upphov till (unifiera med) de e + NP + 

relativsats, men det handlar då inte om utbrytning eftersom pronomendelen de pekar på en 

igenkännbar referent. 

Denna grammatiska konstruktion kan unifiera med samtliga interaktionella 

konstruktioner, utom DE E 4. Den används alltså inte för svar på frågor. 

Följande konstruktion DE E D licensierar belägg där referenten anges som en del av en 

helhet. Den licensierar också sådana belägg där referenten klassificeras som något eller anges 

som hörande till en grupp, t.ex. de e såndänt som man borde lära sig (utdrag 6.13). Även här 

är relationen något luddig och överlappar delvis med relationen mellan egenskapsinnehavare 

och egenskapen. Om något har en egenskap ingår nämligen detta något samtidigt i den grupp 

referenter som har denna egenskap. 
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Figur 18. Grammatisk konstruktion DE E D: anger kategoritillhörighet 

 

Då det gäller relationen mellan konstruktion DE E D i figur 18 och de interaktionella 

konstruktionerna kan denna, precis som A, gå in i alla interaktionella konstruktioner. Noteras 

kan att den knyter till sig komplement som utgör antingen adverbial eller predikativ och som 

utgörs av nominalfraser, adverbfraser eller prepositionsfraser. Noteringen ofta sådan/så 

innebär att fraserna som knyts som komplement till belägg på denna konstruktion ofta har 

sådan eller så, antingen som bestämning eller som huvudord. 

Strängen de e kan också användas för att uttrycka att något inträffar vid en tidpunkt eller 

sker under en tidsperiod. Följande konstruktion DE E E beskriver denna relation. 

Konstruktionen licensierar belägg av typen de e på måndag, de e nästa vecka. Specifikt för 

denna konstruktion är verbdelens tempus. Presensformen anger utan undantag framtid i denna 

konstruktion. 

 

syn:  [cat v, max –]    DE E D 

val:  {sem: rel #2 kategori, grupp} 

 {syn: NP, adv-P, PP, bisats ofta sådan/så}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [ ] 

position: [TKE-finalt –, pos. i tur: alla, pos.i sekvens: alla, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter + ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [–]          arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1…, aktiveras del av kategori #2] 

                [#2…, aktiveras: kategori, grupp] 

[tempus: pres: åtminstone nu] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf p-iv, adv-ial} 

lxm: e/är 
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Figur 19. Grammatisk konstruktion DE E E: anger tid 

 

Den ovan presenterade konstruktionen E används inte för kvitteringar av svar, men kan i 

övrigt kopplas till vilken som helst av de interaktionella konstruktionerna. I början av 

episoder eller sekvenser förekommer inga belägg på denna konstruktion, liksom inte heller i 

slutet av en TKE. I turen kan denna konstruktion användas i vilken TKE som helst. 

I mitt material förekommer några belägg där strängen de e används för att ange hur 

mycket av något en referent utgör. Denna användning är kopplad till följande konstruktion DE 

E F, den kvantitetsangivande. Denna konstruktion ger upphov till belägg som de e femtifem 

(utdrag 6.15) och de e femti procent av…(utdrag 7.23).  

 

syn:  [cat v, max –]    DE E E 

val:  {sem: rel #2 tidpunkt, period} 

 {syn: adv-P, PP,}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 4 – ] 

position: [TKE-finalt –, pos. i tur: alla, pos.i sekvens:initial –, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter + ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [–]         arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1…, aktiveras: skeende] 

               [#2…, aktiveras:tidpunkt, period] 

      [tempus: pres: framtiden] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf adv-ial} 

lxm: e/är 
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Figur 20. Grammatisk konstruktion DE E F: kvantitetsangivande 

 

Konstruktionen som används för kvantitetsangivelser används bara då referenterna är 

kvantifierbara i någon bemärkelse. I mitt material förekommer belägg kopplade till denna 

konstruktion i fråga-svar sekvenser och då bara i responsiva turer, antingen som svar (DE 2) 

eller som kvittering av ett svar (DE E 3). I enstaka belägg inne i längre turer använder en 

talare denna konstruktion för att definiera eller vidarespecificera en referent, som han eller 

hon talat om tidigare i samma tur (DE E 7). I inget av beläggen förekommer partiklar, vare 

sig före eller efter de e. Samtliga belägg handlar om referenter som är kvantifierbara. 

Verbdelens tempus betyder antingen talögonblickets nu eller utanför tiden. Utanför tiden 

handlar det om då kvantitesförhållandet som anges är ett rent logiskt förhållande: de e femti 

procent av…  

Den sista grammatiska konstruktionen med en pronomendel, som gäller en referent som 

kan kännas igen utifrån vad som sker tidigare i texten eller samtalet, är den som anger ett 

innehav eller ett ägoförhållande. Den grammatiska konstruktionen DE E G ger upphov till 

belägg av typen de e din (se avsnitt 6.1.2.1). 

syn:  [cat v, max –]    DE E F 

val:  {sem: rel #2 kvantitet} 

 {syn: NP: art. pron, rel.pron}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 2, DE E 4, DE E 7 ] 

position: [TKE-finalt –, pos. i tur:initial, pos.i sekvens: responsdrag, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före –, efter – ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [–]         arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1…, aktiveras: kvantifierbart] 

                [#2…, aktiveras:kvantitet] 

[tempus: pres: nu /utanför tiden] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf p-iv} 

lxm: e/är 
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Figur 21. Grammatisk konstruktion DE E G: anger innehav/ägande 

 

Den grammatiska konstruktionen som anger ägoförhållande ger belägg som förekommer i 

olika positioner i en sekvens och i olika positioner i en tur. Denna konstruktion används inte 

för en evaluering eller för att sammanfatta poängen efter en berättelse, men i övrigt är den 

kopplad till samtliga interaktionella konstruktioner.  

Med följande konstruktion kommer vi in på konstruktionerna med en pronomendel som 

syftar på en specifik referent som inte är igenkännbar genom den föregående kontexten. Det 

finns tre olika konstruktioner av den här typen i mitt material. Den första typen, konstruktion 

DE E H ger upphov till belägg som dee jättekul å träffas (utdrag 6.2) och de klart att man ska 

dricka mycke (utdrag 6.4 och 6.7). Enligt SAG (1999 t.ex. del 4:53) är pronomendelen här 

expletiv och utgör formellt subjekt med ett postponerat egentligt subjekt. SAG:s beskrivning 

ligger på en till alla delar mer generell nivå, men står inte i konflikt med den konstruktion jag 

föreslår här (eventuellt med undantag för SAG:s syn på pronomendelens expletivitet). Man 

kunde formulera det så att konstruktionen DE E H, som jag här föreslår, ärver drag från det 

generella syntaktiska mönster SAG beskriver. Konstruktionen DE E H används för att ange att 

något som klargörs senare har en egenskap. Här ingår egenskapsinnehavaren i 

konstruktionens valens (rel #1) och kan ha formen av en nominalfras, infinitivfras eller en 

syn:  [cat v, max –]    DE E G 

val:  {sem: rel #2 ägare} 

 {syn: NP: poss. pron, subst i gen.}  

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 6 – ] 

position: [TKE-finalt –, pos. i tur: alla, pos.i sekvens: alla, samtals/textinitialt –] 

partiklar/adv: [före +, efter – ] 

 #1           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑4 [ref specifik, 

igenkännbar i kontext, nr sing.] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR  

fon: betonad [–]        arv: subj. 

syn: [lex +, P-verb] 

sem ↑3: [ram: #1…, aktiveras: ägodel] 

                [#2…, aktiveras:ägare] 

[tempus: pres: åtminstone nu ] 

valens: { rel #1 gf subj, rel #2 gf p-iv} 

lxm: e/är 
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bisats. Egenskapsinnehavaren konstrueras syntaktiskt ofta som bestämning till 

konstruktionens komplement men också som en fristående TKE eller tur.  

Till skillnad från den andra egenskapsangivande konstruktionen (A) kan denna 

konstruktion potentiellt fungera som den interaktionella konstruktionen DE E 1 

(portöppnande) eller DE E 6 (poäng eller evaluering efter berättelse). Även de möjliga 

positionerna i samtal och kontexter skiljer denna konstruktion från DE E A som visserligen 

också anger egenskap, men för något som redan aktualiserats i kontexten. Vidare aktualiserar 

denna konstruktion tydligare någon som upplever egenskapen och därför har jag här tagit in 

upplevaren i verbdelens semantiska ram. 

 

 

Figur 22. Grammatisk konstruktion DE E H: anger egenskap hos senare specificerad  

 referent 

 

Till samma grupp som konstruktion DE E H hör också den konstruktion som används då talare 

inför nya referenter i kontexten, DE E I. Belägg som de e tvåhundra grader i en bastu (utdrag 

syn:  [cat v, max –]    DE E H 

val:  {sem: rel #1 egenskapsinnehavare; syn: NP, inf.-p, bisats eller huvudsats; gf: 

 adverbial/attr. till #2 eller fristående TKE/tur/sekvens/mening } 

 {sem: rel # 2 egenskap, syn: adj-p, NP med subst., PP, particip-p, inf-p, adv-p, gf: 

 p-iv, adv-ial} 

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 1, DE E 6] 

position: [TKE-finalt –, position i tur: alla; sekvensfinalt: –,  samtals/textfinalt – ] 

partiklar: [före +, efter + ] 

           DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑3 [ref. #1, spec, ej igenkännb. 

i talögonblicket, nr sing] 

 

 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [-]        arv: subj. 

syn: [P-verb, lex +] 

sem ↑4: [ram: # 1 …, akt. egenskapsinnehavare   

                       # 2 …, akt. egenskap                     

                       # 3… akt. upplevare         ] 

[tempus: pres: talögonblickets nu, när som helst ] 

val: [rel #1 gf advial till #2/fristående enhet; rel 

#2 gf p-iv/advial ] 

lxm: e/är 
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6.28) och de e ungefär Sami som dricker vatten (utdrag 6.16) licensieras av denna 

konstruktion.  

I den traditionella grammatiken kallar man pronomendelen i sådana satser för expletiv, 

vilket innebär att den saknar syftning. Sundman (1980) och SAG (1999 del 1: 212) behandlar 

den här konstruktionen som en utbrytningskonstruktion. Frågan är ändå om man inte med 

fokus på samtalsspråket kunde säga att det som åsyftas och projiceras med pronomendelen i 

sådana belägg är den nya referent som utgör komplement till de e-strängen. Man kunde säga 

att denna konstruktion tecknar en likhetsrelation mellan de och det efterföljande 

komplementet och används då man koppla vissa specificerade egenskaper till referenten till 

komplementet. Jag menar att vad man än väljer att kalla relationen mellan pronomendelen i 

de e och komplementet som följer, licensieras dessa belägg av en egen, mindre generell 

konstruktion som hör till samma undergrupp som konstruktion H ovan. Bägge två (H och I) 

kan sägas unifiera med det delvis mer generella, delvis mer specifika, mönster som kallas 

utbrytning. 

 

Figur 23. Grammatisk konstruktion DE E I specificerar ny referent 

 

syn:  [cat v, max –]    DE E I 

val:  {sem: rel #1 föremål, skeende, tillstånd; syn: NP, inf.-p; gf: p-iv } 

 {sem: rel # 2 specifikation (egenskap, plats…) till rel #1, syn: PP, bisats } 

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 1, DE E 6] 

position: [TKE-finalt –, position i tur: final TKE –; sekvensfinalt: –,  samtals/textfinalt – ] 

partiklar: [före +, efter + ] 

            DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑3 [ref. #1, spec, ej 

igenkännb. i talögonblicket, nr 

sing] 

 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [-]          arv: subj. 

syn: [P-verb, lex +] 

sem ↑4: [ram: # 1 …, akt. föremål, skeende, tillstånd   

                       # 2 …, akt. egenskap, plats, tid…                    

                      [tempus: presens: … ] 

val: [rel #1 gf p-iv; rel #2 gf attr till #1 ] 

 

 

lxm: e/är 
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Konstruktion I knyter till sig ett komplement som utgör en ny referent i kontexten, den 

specificeras av ett efterställt attribut i form av en prepositionsfras eller en bisats. Den här 

konstruktionen licensierar portöppnande användning av strängen och dessutom används den i 

mitt material efter berättelser för att klargöra berättelsens poäng. Väl att märka används 

denna konstruktion inte för att avsluta en sekvens eller ett samtal. Detta är att vänta med 

tanke på att konstruktionen inför en ny referent och det gör man inte som avslutning på 

sekvenser. 

Den tredje grammatiska konstruktionen i gruppen där pronomendelen har en specifik 

referent som specificeras senare är kontruktion DE E J. Denna konstruktion är mer 

specificerad till form än de övriga och ger upphov till två olika typer av belägg, nämligen de 

e så att + bisats (utdrag 6.40) och de e DE +sats (utdrag 5.3 och 5.4; för en vidare analys se 

Forsskåhl u.a.). I kapitel 5 och i avsnitt 6.1.3 diskuteras dessa typer av belägg. Gemensamt 

för dem är att de kopplar ett påstående till en efterföljande motivering. Motiveringen följer i 

den satsstruktur som följer efter komplementet. 

 

 

Figur 24. Grammatisk konstruktion DE E J de e de, de e så +att 

syn:  [cat v, max –]    DE E J 

val:  {sem: rel #1 så, de;  gf: p-iv } 

 {sem: rel # 2 motivering, syn: bisats, sats gf: advial/attr till #1} 

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 1, DE E 6] 

position: [TKE-finalt –, position i tur: final TKE –; sekvensfinalt: –,  samtals/textfinalt – ] 

partiklar: [före +, efter + ] 

            DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑3 [ref. #2, spec, ej 

igenkännb. i talögonblicket, nr 

sing] 

 

lxm: de/det 

E /ÄR 

fon: betonad [-]         arv: subj. 

syn: [P-verb, lex +] 

sem ↑4: [ram: # 1 …, akt. sätt, förhållande   

                       # 2 …, akt. motivering…                    

                      [tempus: presens: åtminstone nu] 

val: [rel #1 gf adv-ial, p-iv; rel #2 gf adv-ial attr 

till #1 ] 

lxm: e/är 
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Den sista grammatiska konstruktionen är den där pronomendelens referent förblir vag eller 

oklar. Man kan fråga sig om man verkligen bör samla alla belägg där en referent för 

pronomendelen saknas eller förblir oklar och förklara (förstå) dem utifrån en enda 

konstruktion. Det skulle innebära att samma konstruktion licensierar belägg som aldrig 

fullbordas och belägg som i kontexten helt enkelt förblir oklara i fråga om syftning.  

Jag anser att det är möjligt att tänka sig en konstruktion som licensierar belägg där 

referenten aldrig specificeras. Vad då denna konstruktion representerar är erfarenheten att 

strängen de e hänvisar till en eventuell referent, som kanske kunde finnas, men inte reds ut i 

samtalet, som det första belägget i dee (.) dee de+e min kusin (utdrag 7.10). I turinledningen 

kan den här grammatiska konstruktionen användas för att ta eller behålla turen, vilket visas i 

avsnitt 7.2.1.1. 

 Utmärkande för den här grammatiska konstruktionen är att pronomendelens semantiska 

egenskaper lämnas tomma. I konstruktionens valens är på samma sätt den semantiska 

egenskapen utan specifikation. Om man på samma sätt lämnar verbdelens semantiska 

egenskaper öppna, kan konstruktionen omfatta både belägg som inte fullbordas syntaktiskt 

och sådana belägg som fullbordas syntaktiskt, men där referenten fortfarande är oklar. En 

sådan konstruktion skulle då se ut som i figur 25. 
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Figur 25. Grammatisk konstruktion DE E K: oklar referens 

 

Denna konstruktion används i mitt material som portöppnande resurs, vid evalueringar efter 

berättelser och för evalueringar i övrigt (DE E 1, 6 och 7). I TKE:n inne i flerledade turer 

förekommer inte belägg som licensieras av denna konstruktion, i övrigt förekommer sådana i 

alla positioner. 

Jag har här gått igenom de generella grammatiska konstruktioner som licensierar belägg 

på de e, som jag utifrån mitt material kunnat sluta mig till. Som sagt bör dessa ses som 

protoversioner. Genom vidare undersökningar och analyser, särskilt av de semantiska och 

pragmatiska egenskaperna och kategorierna, kan de justeras och utvecklas vidare. Detta 

gäller såväl urvalet av definierande och särskiljande attribut, som de värden jag givit dem 

utifrån analyserna av mitt material.  

 

 

  

syn:  [cat v, max    ]    DE E K 

val:  {sem: rel #1 } 

sem: [↓3, ↓4] 

funktionspotential: [DE E 1, DE E 6, DE E 7] 

position: [position i TKE: alla, turinternt: –, position i sekvens: alla, position i samtal: alla] 

partiklar: [före +, efter + ] 

#1            DE /DET 

fon: [betonad –, uttal klusil + e] 

syn: [lex +, cat 3:e pers. pron] 

gf: subj 

sem: ↑3 [nr sing ] 

 

 

lxm: de 

E /ÄR 

fon: betonad [-]          arv: subj. 

syn: [P-verb, lex +] 

sem ↑4: [ram:  #1… 

  #2  …] 

[tempus: presens:      ] 

val: [rel #1 gf subj, rel #2 Pi-v/adv-l] 

lxm: e 
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8.2 De interaktionella konstruktionerna DE E 

 

De interaktionella konstruktionerna i min modell tar upp andra egenskaper än de 

grammatiska. Orsaken till att jag valt att separera dessa två är för det första att de 

grammatiska konstruktionerna inte kan ta in aspekter som har att göra med samtalet som 

process över tiden, och att grammatiska konstruktioner inte samtidigt både kan ha och inte ha 

egenskaper. Då jag har analyserat beläggen i kapitlen ovan har jag emellertid kunnat visa att 

ett belägg, då det uttalas, saknar grammatiska egenskaper, men (kanske) får sådana efter hand 

då TKE:n eller turen växer fram. Detta går inte att fånga in i de grammatiska 

konstruktionerna, men är i högsta grad relevant om man vill förstå hur samtalsdeltagare går 

till väga, då de agerar och reagerar (språkligt) i samtal. 

Min modell för de interaktionella konstruktionerna tar fasta på funktionella och 

turtagningsrelevanta egenskaper. Mitt förslag till egenskaper som ska ingå i de interaktionella 

konstruktionerna är följande: 

– prosodisk form (de e, inte DE e eller de E) 

– position i TKE (TKE-initial, intern, final) 

– position i tur (turinitial, turintern, turfinal) 

– element i förfasen (jaa de e, mhm de e, ja tycker de e) 

– position i sekvens (första/andra tredje led i yttrandepar, annan) 

– kontextuella projiceringar och blockeringar (berättelsesekvens blockerar t.ex. 

konstruktionen som inför en ny referent: de e + NP ny ref.obest form + bestämning) 

– funktion i turen/sekvensen (svar på fråga, definition av nämnd referent…) 

– meningspotential (de grammatiska konstruktionerna (uppsättning A−K ovan) som är 

möjliga utgör meningspotential) 

– möjliga andra element i samma TKE (typ av komplement, sannolikhet för 

partikel/adverb i mittfasen) 

 

Rent grafiskt har jag, som sagt, valt en annan representationsmodell för de interaktionella 

konstruktionerna än för de grammatiska. Som interaktionell resurs utgör strängen de e tydligt 

en helhet och kan utan problem behandlas som en sådan, vilket analyserna ovan visar. 

De konstruktionsrepresentationer som här presenteras bygger i huvudsak på analyserna i 

kapitel 7. För tydlighetens skull upprepar jag här vilka de interaktionella konstruktionerna är: 

  



 

249 

 

 DE E 1: portöppnande  

 DE E 2: svar på fråga med vara 

 DE E 3: acceptans av förslag med vara 

 DE E 4: kvittering av svar 

 DE E 5: senare del i lista  

 DE E 6: poäng i/evaluering av berättelse 

 DE E 7: definition/evaluering av något omtalat i samma tur 

 

Den första interaktionella konstruktionen DE E 1 ger upphov till användningar av strängen i 

den såkallade portöppnande funktionen. Med portöppnande resurs avses att strängen över 

huvud inte bidrar till projicerbarheten i TKE:n, utan eventuellt retarderar den. Sådan 

användning är möjlig då det i den föregående turen och sekvensen inte finns något som 

projicerar användningen av strängen (se ovan avsnitt 7.2.1). Utmärkande för de e som 

portöppnande resurs är att den inleder en ny tur. 

 

 

Figur 26. Interaktionell konstruktion DE E 1: portöppnande 

 

I den ovanstående interaktionella konstruktionen DE E 1 har de syntaktiska egenskaperna 

markerats med minus. Strängen som portöppnande resurs har i talögonblicket inga 

syntaktiska egenskaper. Element i förfasen av turen är möjliga när strängen används som 

portöppnande resurs, och positionen är alltid i inledningsfasen av den första TKE:n i en tur. 

Som portöppnande resurs kan strängen användas i alla positioner i en sekvens, dock så att 

    DE E 1 

Syn: [−] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas   tur: initial   sekvens: alla positioner]   

Förfas:  [– om unifierar med DE E A, D, H, J i övrigt +] 

Sekvens: [blockeras av kontexter för DE E 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

Text genre: [fsv/ssv flerpartssamtal, dyad …] 

Kotext: {komplement … (95 %), partikel/adverb före komplementet … (50% )} 

Funktion: [markerar tur-status + projicerar fortsättning = yttraren vill ta turen] 

Meningspotential: [DE E  B, F – ] 

Lxm: [dee, de, de+e] 
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vissa typer av föregående turer (fråga med e, förslag, svar på fråga och berättelse, om inte ett 

element placeras i förfasen) blockerar användningen av den portöppnande resursen.  

Som portöppnande resurs används de e åtminstone, som analyserna i avsnitt 7.2.1 visar, i 

flerpartssamtal, möjligen också i dyader. Härvidlag kunde en framtida undersökning visa 

huruvida strängen de e används som portöppnande resurs också i dyader.  

Troligtvis är den portöppnande resursen särskilt relevant i flerpartssamtal där det finns 

flera deltagare som kan ta turen. Då kan den portöppnande resursen utnyttjas som markör av 

den som vill ta turen, utan att talaren behöver binda sig vid någon särskild form av 

fortsättning.  

I 95 % av beläggen på de e i mitt material följer någon typ av syntaktiskt komplement, i 

resten av fallen följer något annat (t.ex. omstart, partiklar). I samtliga fall fungerar den 

portöppnande resursen så att den som uttalat de e får turen genast eller strax efter att strängen 

yttrats, som i dee (.) dee de+e min kusin (utdrag 7.10). Vanligt är också att strängen de e i 

denna funktion följs av en eller flera partiklar, ljud eller adverbiella element, t.ex. de+e ju de 

att de+e ju klart att...(utdrag 7.18). Det sker i omkring hälften av förekomsterna. 

Den portöppnande resursen de e, den interaktionella konstruktionen DE E 1 har inte en 

fast, egen betydelse eller mening. Den har däremot en funktion i interaktionen. Kopplingen 

mellan de interaktionella konstruktionerna DE E och de grammatiska konstruktionerna DE E 

ligger precis här. Olika grammatiska konstruktioner utgör potentialer för en interaktionell 

konstruktion. Jag har valt att kalla dem meningspotentialer. På motsvarande sätt utgör en eller 

flera interaktionella funktioner funktionspotential för en grammatisk konstruktion. För den 

interaktionella konstruktionen DE E 1 utgör alla grammatiska konstruktioner utom DE E A, DE 

E B och DE E F meningspotential. 

Den andra interaktionella konstruktionen jag tar upp licensierar svar på frågor med 

predikatsverbet vara. Exempel på en sådan svarskonstruktion är när e de –de e i morron. 

Denna konstruktion skiljer sig på flera sätt från DE E 1. En väsentlig skillnad ligger i att 

denna konstruktion har en definierad syntaktisk egenskap: den projicerar ett komplement 

(max – i representationen).  
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Figur 27. Interaktionell konstruktion DE E 2: svar på fråga 

 

Formmässigt skiljer sig denna konstruktion inte från DE E 1. Däremot förekommer DE E 2 

bara som andra del i ett närhetspar, där den första delen utgörs av en fråga med verbet vara. 

Om det handlar om en frågeordsfråga inleder strängen licensierad av DE E 2 en ny tur utan 

språkliga element i förfasen av TKE:n. Är det inte en frågeordsfråga förekommer element i 

förfasen av TKE:n (e de bra de – aa+a de e jättebra, utdrag 7.3). 

DE E 2 verkar förekomma utan begränsningar i alla typer av svenska samtal. I mitt 

material är belägg på DE E 2 särskilt frekventa i samband med aktiviteter som intervjuer, 

men förekommer också som del av andra aktivitetstyper. Samtliga belägg i mitt material på 

denna användning av strängen fullbordas syntaktiskt med ett komplement och andelen belägg 

som konstrueras med led mellan strängen och komplementet är betydligt färre än vid 

konstruktionen DE E 1. 

Denna konstruktion har funktionen att svara på en fråga och därför är det naturligt att 

meningspotentialen för DE E 2 är de grammatiska konstruktionerna DE E A – DE E G. Det 

innebär alltså alla de grammatiska konstruktioner med de e där pronomendelen syftar på en 

referent som kan kännas igen av de andra deltagarna, utifrån vad som skett tidigare. 

Följande interaktionella konstruktion, DE E 3, licensierar belägg som utgör andra led 

efter ett förslag. Den interaktionella konstruktionen DE E 3 använder samtalsdeltagare för att 

acceptera (eller förkasta) ett förslag. Det gäller emellertid bara förslag utformade med 

predikatsverbet e. 

    DE E 2 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur: initialt   sekvens: responsled] 

Sekvens: [efter fråga med vara]  

Förfas: [frågeordsfråga: – , andra frågor: konnektorer –  ] 

Text genre: [ssv fsv samtal, särskilt intervju ]  

Kotext: {part/adv …(ca 5 %), Komplement +, kompl.typ beroende av frågeord} 

Funktion: [svar på frågan] 

Meningspotential: [projiceras av frågan: DE E H; I; J; K –] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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Figur 28. Interaktionell konstruktion DE E 3: aceptera förslag med vara 

 

Utmärkande för DE E 3 är att den i finlandssvensk stöpning skiljer sig från den 

sverigesvenska. Skillnaden ligger i att finlandssvenska talare använder den utan element i 

förfasen, medan sverigesvenska talare genomgående använder den med svarsord eller en 

positioneringsfras i förfasen av TKE:n.  

Meningspotential för den interaktionella konstruktionen DE E 3 är sådana grammatiska 

konstruktioner som handlar om en referent som kan identifieras i talögonblicket, dock 

förekommer i mitt material inga belägg där DE E G (de e min) skulle unifiera med DE E 3.  

I omkring hälften av beläggen i materialet på denna konstruktion förekommer en partikel 

eller ett adverb före komplementet. Särskilt i det finlandssvenska materialet är partikeln eller 

adverbet nog vanligt i denna position, t.ex. de+e nog så (utdrag 7.12). I samtliga fall följer ett 

komplement. 

Följande interaktionella konstruktion, DE E 4, används som tredje led i ett närhetspar. Det 

handlar om att kvittera ett svar på en fråga.  

 

    DE E 3 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur: initialt   sekvens: responsled] 

Sekvens: [efter förslag med vara]  

Förfas: [fsv +/–, ssv: svarsord/postitioneringsfras ] 

Text genre: [ssv fsv samtal]  

Kotext: {part/adv (ca 50 %, fsv: ofta nog), Komplement +} 

Funktion: [accepterar påståendet] 

Meningspotential: [DE E F; H; I; J; K –] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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Figur 29. Interaktionell konstruktion DE E 4: kvittera svar 

 

I positionen efter konstruktion DE E 4 följer partiklar eller adverbial i omkring hälften av 

fallen. Särskilt partikeln ju är vanlig i denna position. I fråga om meningspotential kan den 

här konstruktionen kopplas till någon av de grammatiska konstruktionerna A 

(egenskapsangivande), D (kategoriangivande), F (kvantitetsangivande) eller G (anger 

ägoförhållande). Konstruktionen ger upphov till likadana belägg i det finlandssvenska 

materialet och det sverigesvenska, t.ex. dee e ju en opel så dee ju klart (utdrag 7.14). 

Den femte interaktionella konstruktionen, DE E 5, licensierar belägg som ingår i 

liststrukturer. Det handlar om senare delar i en listkonstruktion. Det betyder att om en 

liststruktur inleds i en sekvens, och den form som används i de två första delarna av listan är 

de e + komplement, så är det genomgående mönstret det att även följande de e + komplement 

hör till listan. Väl att märka finns dock liststrukturen tillgänglig först efter att en tidigare 

punkt på listan yttrats. Liststrukturen etableras genomgående i mitt material med prosodiska 

drag och det kan vara skäl att notera att liststrukturen bör ses som en egen konstruktion som 

kan unifiera med DE E 5. 

 

    DE E 4 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur: initialt   sekvens: responsled] 

Sekvens: [efter svar på fråga]  

Förfas: [ +/– ] 

Text genre: [ssv fsv samtal]  

Kotext: {part/adv (ca 50 %,  ofta ju), Komplement + (ofta adjektiv, NP möjl.} 

Funktion: [kvitterar svaret] 

Meningspotential: [DE E A, D, F, G] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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Figur 30. Interaktionell konstruktion DE E 5: senare del i lista 

 

Utmärkande för den interaktionella konstruktionen DE E 5 är att den unifierar med 

listkonstruktionens drag. Till dessa hör en specifik prosodisk kurva i kombination med 

upprepade syntaktiska mönster. De få belägg som förekommer i mitt material på denna 

konstruktion får i samtliga fall ett komplement och då ett som licensieras av samma 

grammatiska konstruktion som de tidigare punkterna på listan. 

De grammatiska konstruktioner som i de samtal jag analyserat är kopplade till DE E 5  är 

A: egenskapsangivande; B: platsangivande; C: tecknar likhetsrelation; D: anger 

kategoritillhörighet; E: anger tid och G: anger ägoförhållande. Rent intuitivt uppfattar jag att 

även andra grammatiska konstruktioner kunde komma ifråga, men utifrån materialet kan det 

inte visas. 

Den följande interaktionella konstruktionen kommer in efter en berättelse. Mönstret den 

beskriver är att talare efter en berättelse kommer med en specificering av poängen eller en 

evaluering av berättelsens poäng, som i utdrag 7.15. Detta sker i flera belägg med en de e-

sats. 

    DE E 5 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –; unifierar med listkonstruktion] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur:     sekvens: initialt –] 

Sekvens: [efter belägg med listkonstruktion + de e ]  

Förfas: [ +/– ] 

Text genre: [ssv fsv samtal]  

Kotext: {förfas –, Komplement + (grammatisk konstr. enl tidigare pter på listan} 

Funktion: [pt på lista] 

Meningspotential: [DE E A, B, C, D, E, G] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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Figur 31. Interaktionell konstruktion DE E 6: poäng/evaluering efter berättelse 

 

Den interaktionella konstruktionen DE E 6 används i mitt material alltid i den första TKE:n i 

en tur. I de flesta fallen föregås belägget licensierat av konstruktionen och inte av något 

element i förfasen. Konstruktionen är gemensam för båda delmaterialen och skiljer sig inte 

heller åt i fråga om egenskaper. Konstruktionen konstrueras ofta med en efterföljande partikel 

(ju, nog, väl), då talaren saknar förstahandskunskap om det berättelsen gäller. Denna 

konstruktion kopplas inte till de grammatiska konstruktionerna B: platsangivande och G: 

kopplar motivering till påstående. Inte heller den ”tomma” grammatiska konstruktionen K 

unifierar med den här konstruktionen. 

En mer specifik interaktionell konstruktion utgör DE E 7, som används för att definiera, 

specificera eller evaluera något som talaren själv omtalat tidigare i samma tur. Det handlar 

alltså om turinterna eller turfinala förekomster av strängen de e. Belägg licensierade av denna 

konstruktion är t.ex. dee egentligen ganska lätt fö ja har ju...(utdrag 7.22). 

 

    DE E 6 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur: initial    sekvens: initialt –] 

Sekvens: [efter berättelse ]  

Förfas: [ – 90 %, + 10 % ] 

Text genre: [ssv fsv samtal]  

Kotext: {partikel/adv då talaren har andrahandskunskap; Komplement +} 

Funktion: [evaluerar eller uttrycker poäng i berättelse] 

Meningspotential: [DE E  B, G, K –] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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Figur 32. Interaktionell konstruktion DE E 7: definition/evaluering av något omtalat 

 

Till skillnad från samtliga ovanstående används denna konstruktion för belägg inne i eller i 

slutet av flerledade turer. Motsatt gäller att belägg som förekommer i dessa positioner i en tur 

i samtliga fall utgör licensieringar av denna. Kopplingen till de grammatiska konstruktionerna 

är den att H (anger egenskap hos senare specificerad referent); I (introducerar och 

specificerar ny referent); J (kopplar påstående till motivering) och K (den tomma 

konstruktionen) inte unifierar med denna konstruktion.  

 

 

8.3 Sammanfattning 

 

De iakttagelser sekvensanalyserna i kapitlen 5, 6 och 7 utmynnar i har jag sammanställt och 

presenterat genom en modell med två olika uppsättningar konstruktioner. Å ena sidan har jag 

kunnat separera elva grammatiska konstruktioner med sinsemellan olika egenskaper, som 

gäller oberoende av den sekventiella omgivning konstruktionen används i. Å andra sidan har 

jag funnit sju olika interaktionella konstruktioner, som beskriver den sekventiella 

omgivningen, den pågående turen och den interaktionella funktionen. De två uppsättningarna 

är kopplade sinsemellan som potentialer: de grammatiska konstruktionerna utgör 

meningspotentialer för de interaktionella och de interaktionella utgör funktionspotentialer för 

    DE E 7 

Syn: [max –] 

phon: [tillräckligt lik de e, betonad –] 

Position: [TKE: inledningsfas  tur: intern/final TKE sekvens:  ] 

Sekvens: [ ]  

Förfas: [ – i turfinal TKE; +/– i turintern] 

Text genre: [ssv fsv samtal]  

Kotext: {partikel/adv 20 %; Komplement +} 

Funktion: [specificerar eller evaluerar en referent omtalad i samma tur] 

Meningspotential: [DE E  H, I, J, K –] 

 

Lxm: [de, dee, de+e] 
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de grammatiska. Emellertid går kopplingarna mellan specifika konstruktioner så att en 

korsreferensrelation uppstår. 

För att sammanfatta resultaten kort ges avslutningsvis en matris över de olika 

konstruktionerna och hur de är kopplade till varandra, d.v.s. hur de unifierar. Pilen till vänster 

om de grammatiska konstruktionerna anger om pronomendelen är igenkännbar utifrån 

tidigare kontext eller specificeras efter själva strängen. 
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1 portöppnande X   X X X   X X X X X 

2 svar på fråga X X X X X X X         

3 acceptera förslag X X X X X   X         

4 kvittera svar X     X   X X         

5 senare del i lista X X X X X   X         

6 poäng/ eval efter berättelse  X   X X X X   X X X   

7 def/eval av ref. i samma tur X X X X X X X         

 Uppställning 10. De grammatiska och interaktionella konstruktionerna med belägg i mitt 

material. 
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9 Avslutande diskussion 

 

 

I den här avhandlingen har jag granskat olika aspekter av en frekvent lexikal sträng i svenska 

samtal, de e. Jag har undersökt om strängen kan ses och förstås som en specifik resurs i 

interaktionen. Under analysen och jämsides med denna har jag också prövat och diskuterat 

relationerna mellan interaktionell lingvistik å ena sidan och konstruktionsgrammatik å den 

andra. Jag har kunnat visa att den interaktionella lingvistiken och konstruktionsgrammatiken 

verkligen går mycket bra att kombinera, förutsatt att man tänker sig konstruktioner som 

generaliseringar av gjorda iakttagelser. Genom att kombinera de här två inriktningarna har 

jag dels kunnat lägga fram en ny modell som representerar särdrag och relationer mellan 

särdrag hos de e som konstruktion. Vidare har jag visat att samtalsdeltagare verkligen 

behandlar strängen de e som en specifik resurs i samtal. 

I Jens Allwoods frekvensordlistor som bygger på de omfattande språkkorpusar över 

svenska samtal (ca 1 230 000 vid upplagan 1999; GSLC Göteborg Spoken Language Corpus) 

toppar de e frekvensordlistan över ordpar i samtalsmaterial, medan det är är det vanligaste 

ordparet i textkorpusen. 

I en ny undersökning av intervjusamtal med modersmålstalare och språkinlärare har 

Björn Hammarberg tidigare (u.u.) visat att det han kallar ”sekvensen” de e används i ett 

flertal olika syntaktiska kontexter och funktioner i de samtal han undersökt. Något äldre är en 

undersökning av Per Holmberg (2002). Holmbergs studie gäller evaluering i samtalen, men 

en iakttagelse han gör, är att i de intervjusamtal han undersökt är satsstrukturer med de e det 

vanligaste sättet att evaluera. 

Mot bakgrund av tidigare studier, som de ovan relaterade, har jag valt en ny utgångpunkt 

för min undersökning. Den övergripande frågeställningen i den här avhandlingen är: när och 

hur använder finlandssvenska och sverigesvenska samtalsdeltagare ljudsträngen de e i samtal, 

och hur reagerar de andra samtalsdeltagarna på användningen av de e (se avsnitt 1.2 ovan)? 

Perspektivet är samtalsdeltagarens: hur gör samtalsdeltagare då de hör, känner igen eller 

använder strängen de e? Detta är de grundläggande frågor jag genom min analys sökt svaret 

på. 

De parter i ett samtal som har rollen som lyssnare kan rimligtvis inte veta vad de e 

betyder eller refererar till då de hör strängen yttras, eftersom strängens självständiga 
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betydelse är både vag och bred. Trots detta förekommer knappast några belägg alls i det 

samtalsmaterial som använts, där strängen de e ger upphov till problem i en sekvens. Den 

person som yttrar strängen kan eventuellt avse någon viss betydelse eller referent (inte heller 

det är säkert), men en sådan avsikt har inte de övriga samtalsdeltagarna tillgång till. För en 

samtalsforskare är den inte heller relevant. Dessutom kan betydelsen och referensen 

omförhandlas efter hand, då turen och sekvensen framskrider. Trots detta kan 

samtalsdeltagare smidigt använda och respondera på yttranden där strängen de e ingår, i en 

mängd olika kontexter. 

I mitt material förekommer belägg på strängen de e i samtliga samtal. Frekvensen är 

visserligen olika i de olika samtalen, men strängen används i samtliga. Materialet består av 

sju samtal inspelade i Finland och sex i Sverige. Bland dessa finns mötessamtal, medierade 

samtal, kamratsamtal och samtal mellan kolleger, vårdbiträde och vårdtagare, mellan värdpar 

och deras (kund och) gäst. Fokus i min analys ligger på det finlandssvenska materialet, men i 

analysen görs också iakttagelser om skillnader mellan de två delmaterialen.  

De grundläggande analyserna har gjorts enligt den metod som har utarbetats inom den 

CA-betonade samtalsforskningen och senare har utvecklats under benämningen interaktionell 

lingvistik. Metoden bygger på näranalys av transkriberade utdrag som utgör sekvenser i 

autentiska samtal.  

Resultaten från sekvensanalyserna har jag sammanställt och presenterat med de 

lådrepresentationer som utarbetats inom en form av konstruktionsgrammatiken, CxG (se t.ex. 

Fried & Östman 2004). Jag har tillämpat och vidareutvecklat CxG-lådrepresentationerna för 

mitt ändamål, strängen de e i samtal. Valet att göra en skillnad mellan grammatiska 

konstruktioner DE E och interaktionella konstruktioner DE E har att göra med att den sträng 

jag granskat är mångfunktionell och även grammatiskt har olika, sinsemellan uteslutande, 

egenskaper. Huruvida modellen med två olika typer av konstruktioner lämpar sig för analys 

även av andra strukturer, strängar eller former i samtal, återstår att undersöka. 

De konstruktioner jag formulerat skiljer sig från typiska CxG-konstruktioner genom att de 

inte utgör fasta och diskreta enheter. Exempelvis den konstruktion som används för att ange 

egenskap hos en känd referent överlappar med den som används för att ange 

kategoritillhörighet. Detta utgör emellertid inte ett problem inom den syn på konstruktionerna 

och på vad konstruktioner är, som denna avhandling representerar, nämligen att 

konstruktionerna återspeglar mönster som kan iakttas i och abstraheras utifrån autentiska 

samtal. De konstruktioner som tas upp i kapitel 8 ska alltså inte ses som kognitiva modeller 
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och heller inte som rättesnöre för vad som är grammatiskt och vad som är ogrammatiskt. De 

visar vad som sker och finns i svenska samtalsdeltagares språkande.  

Eftersom uppgifterna i lådrepresentationerna bygger på iakttagelser i 

undersökningsmaterialet säger de primärt något om de samtal som ingår däri. Omöjligt är inte 

att motsvarande mönster återfinns också i andra material. Troligt är däremot att ytterligare 

material och vidare undersökningar kunde bidra till vidare utveckling och justering av de 

konstruktioner jag lagt fram.  

I analysarbetet har jag utgått från samtliga belägg på strängen de e och undersökt vilka 

syntaktiska mönster som förekommer kring den, och som samtalsdeltagare därmed kan 

förväntas ha (delade) erfarenheter av. Att strängen i olika belägg har olika grammatiska 

egenskaper är slutresultatet av och inte utgångspunkten för analysen.  

De grammatiska egenskaperna visar sig också vara entydigt kopplade till interaktionella 

funktioner och egenskaper. Detta blir klart då beläggen granskas med avseende på var i en tur 

och i en sekvens de förekommer. Jag har alltså genom min analys kunnat visa att 

interaktionella funktioner och grammatiska egenskaper hos strängen de e är ömsesidigt och 

systematiskt kopplade till varandra. 

Det allra största flertalet av beläggen i materialet finns i inledningen av en ny tur. 

Strängen utgör en rik resurs i turorkestreringen, eftersom den kan användas för att ta turen, 

utan att för den skull erbjuda utfästelser om vad turen kommer att innehålla. Strängen får sin 

mening i efterhand och det betyder att i det ögonblick den yttras står alla möjligheter öppna – 

också möjligheten att lämna den potentiella satsstrukturen inledd med de e och göra en 

nystart med en ny inledning. 

De förekomster av strängen som inleder TKE:n inne i längre turer har alla en rätt specifik 

funktion. De inleder utan undantag definitioner, specificeringar eller evalueringar av något 

som talaren talat om i en tidigare TKE i samma tur.  

Analysen av strängen i olika positioner i en TKE visar att strängen också kan användas 

som gränsmarkör och utnyttjas för att syntaktiskt signalera inledning till en ny TKE. Den kan 

också användas som syntaktisk markör för en ny TKE samtidigt som prosodiska och 

möjligen pragmatiska drag antyder att en tidigare TKE fortsätter. Detta ger talaren möjlighet 

att hålla informationstunga delar isär, utan att en turbytesplats blir aktuell. 

Runt omkring strängen de e förekommer i materialet ofta partiklar, adverbiella led, 

betydelsebärande ljud och positioneringsfraser. De bidrar till att skjuta upp den nya 

information som komplementet för med sig. På det sättet utgör strängen de e med 
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omkringliggande element en metod för talaren att exempelvis vänta in de andra 

samtalsdeltagarnas uppmärksamhet, innan ett innehållstungt och nytt element yttras, utan att 

han eller hon tappar turen under tiden.  

Mina iakttagelser av strängen de e som resurs i samtal ligger i linje med tidigare 

forskning. Man kan tänka sig att de olika konstruktionerna med de e kan gå in i (unifiera 

med) strukturer som beskrivits inom den traditionella grammatiken, eller ärva drag från dem.  

Även då det gäller strängen som resurs i samtal har den här undersökningen bekräftat och 

dessutom fyllt ut bilden av hur de e fungerar. Saari (muntliga uppgifter september 2002) talar 

om samtalsdeltagares behov av såkallade ramper, som leder upp till det nya i turen, till det 

nya innehåll de andra samtalsdeltagarna sedan ger responser på. Linell (2005a) för sin del 

kallar samma fenomen för stereotypa upptakter och Lindström kallar dem projektionsenheter 

(2008). Anward (2006) beskriver ett liknande fenomen så att samtalsdeltagare konstruerar 

turer med hjälp av rutiniserade mönster, ramar, t.ex. de e, som man fyller ut med nya bidrag 

(ifyllnader).  

Det finns vissa skillnader i användningen av strängen de e mellan de sverigesvenska 

samtalen och de finlandssvenska. I synnerhet gäller det placeringen av element kring 

strängen. Medan de finlandssvenska talarna tenderar att lägga in element mellan strängen och 

komplementet, tenderar de sverigesvenska deltagarna i lika hög grad placera in element för 

strängen i förfasen av en TKE, och i viss mån även i positionen efter komplementet. I det 

finlandsvenska materialet förekommer dessutom vissa idiomliknande fraser, där strängen 

ingår, som inte förekommer i det sverigesvenska materialet, t.ex. används strängen 

tillsammans med ett adverb och en infinitivfras (de e int att tänka på). Detta ska dock ses i 

relation till att det sverigesvenska materialet är betydligt mindre och att det representerar 

framför allt uppländska talare. Enligt SAG (del 3:336) används infinitivfrasen som 

komplement till strängen även i Sverige och på ungefär samma sätt som i Finland. Detta har 

jag inte kunnat belägga i mitt sverigesvenska undersökningsmaterial. Här kunde alltså en 

framtida undersökning medverka till att belysa användningen av de e på olika håll i det 

svenska språkområdet. 

Denna undersökning bidrar med att belysa en frekvent sträng i svenskan ur två olika 

perspektiv. Genom att tillämpa konstruktionsgrammatikens sätt att i en beskrivning föra in 

olika aspekter av ett språkligt element på resultaten av interaktionella sekvensanalyser, har 

jag kunnat visa på nya mönster och relationer mellan olika mönster. Som jag ser det vore det 

ytterst värdefullt att vidareutveckla denna modell för beskrivning av språkliga mönster och 
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mönster i samtal, som kombinationen av interaktionell lingvistik och konstruktionsgrammatik 

gjort möjlig. Flera sådana arbeten är på gång (t.ex. Lindström & Londen  2007; Wide u.u.; 

Forsskåhl u.a.; u.u.). Också jämförande undersökningar mellan de e och strängar som de va 

och kanske X e kunde bidra till vidare förståelse för kopplingen mellan grammatiska 

konstruktioner och samtalsinteraktion. 
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Summary 

This study concerns the most common word pair in spoken Swedish, de e (it is, third person 

pronoun + copula-verb in present tense). The aim of the study is twofold, with an empirical 

aim and a theoretical aim. The empirical aim is to investigate if and how the string de e can 

be understood and described as a construction in its own right with characteristics that 

distinguishes it from other structures and resources in spoken Swedish. The theoretical aim is 

to test how two different linguistic theories and methods, interactional linguistics and 

construction grammar, can be combined and used to describe and explain patterns in 

“languaging” that traditional grammar does take into account. The empirical analysis is done 

within the interactional linguistic framework with sequence analyses of excerpts from 

authentic conversation data. The data consists of approximately ten hours of recorded 

conversation from Finland and Sweden.  

The sequence analysis suggests that the string de e really is used as a resource in its own 

right. In most cases, the string is also used in ways consistent with abstract grammatical 

patterns described by traditional grammar. Nevertheless, there are instances where de e is 

used in ways not described before: with numerals and infinitive phrases as complements, 

without any complements at all and together with certain complements (bra, de) in idiomatic 

ways. Furthermore, in the instances where de e is used according to known grammatical 

patterns the function of the particular string de e is clearly contextually specific and in 

various ways linked to the micro-context in which it is used.  

A new model is suggested for understanding and concluding the results from the sequence 

analyses. It consists of two different types of constructions – grammatical and interactional. 

The grammatical constructions show how the string is used in eleven structurally different 

ways. The interactional constructions show seven different sequential positions and functions 

in which the string occurs. The two types of constructions are also linked to each other as 

potentials. This is a new way to describe how interactants use and responds to a concrete 

string like de e in conversation. 
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Transkriptionsnyckel: 

 

dee Långt vokalljud 

de+e Tvåstavigt uttal 

DE Tal med högre intensitet, högre volym 

>de< Snabbare tal än det omgivande 

ºdeº Tal med lägre intenstitet, tystare 

#de# Uttalas knarrigt 

*de* Uttalas med skratt i rösten 

de- Ordet/yttrandet avbryts 

de+e I analysen fokuserat belägg 

(de) Transkriptionen osäker 

(   ) Ohörbart parti 

(Tove:) Talarens identitet osäker 

/ Uppåtglidande grundtonsfrekvens 

\ Nedåtglidande grundtonsfrekvens 

↑ Steg uppåt i grundtonsfrekvens 

↓ Steg neråt i grundtonsfrekvens 

¿ Glottalt stopp (i dialektalt uttal) 

.nff fnysning 

.hh Hörbar inandning 

.mt .pt Hörbart smackljud 

(.) Mikropaus kortare än 0,5 sekunder 

(1.3) Paus angiven i sekunder 

=  Yttranden hakas på varandra utan paus 

[ Överlappning inleds 

[[ Två yttranden inleds samtidigt 

] Överlappning slutar 

[---] Utelämnade ord, TKE:n, turer 

((skratt)) Kommentar av transkriberaren 
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MATERIAL: 

 De finlandssvenska samtalen 

Bastusamtal  
Korpus  SVESTRA 
Inspelat      audio, en helg i maj 1999, södra Finland  
Längd   66 minuter  
Deltagare   Nicke, Nalle, Dan, Lasse, Tina, Milla, därutöver några deltagare som 

 inte talar så det går att urskilja, 18–24 år 
Grovtranskriberat av  Anna Biström, Mona Forsskåhl 
Kommentar  En grupp vänner har fest på Nickes sommarställe vid havet.  
   
Tjejkväll  
Korpus   SVESTRA 
Inspelat  audio, år 2001, Österbotten  
Längd  45 minuter 
Deltagare  Annina, Nina, Lotta, Trine, Nilla, Lenita, 20–23 år 
Grovtranskriberat av   Åsa Mitts (Mickwitz) 
Kommentar  En grupp unga kvinnor och vänner sedan barndomen träffas igen efter 

 en lång paus, under samtalet äter och dricker kvinnorna. 
 
Syföreningsmöte  
Korpus  SAM 
Inspelat  audio, år 1990, södra Finland 
Längd  90 minuter 
Deltagare  Monika, Asta, Eva, Tove, äldre än 60 år 
Tanskriberat av  Ylva Forsblom-Nyberg 
Kommentar  De fyra kvinnorna träffas hemma hos Monika för symöte, de samtalar, 

 äter och dricker. 
 
Novemberkaffe 
Korpus  SVESTRA, SAMGRAM 
Inspelat  video, hösten 2003, södra Finland 
Längd  49 minuter 
Deltagare  Siv, Torsten och deras gäst, Ulla, över 50 år 
Grovtranskriberat av  Jonna Ahti 
Kommentar  Deltagarna sitter runt ett kaffebord och dricker kaffe. 
 
Kaffepaus  
Korpus  SVESTRA 
Inspelat  audio,år 2001, Österbotten 
Längd  20 minuter 
Deltagare  Suvi, Susanna, Birgitta, 35−50 år, en man i ett par minuter 
Grovtranskriberat av  Åsa Mitts (Mickwitz) 
Kommentar  Tre kolleger samlas till kaffepaus på arbetsplatsen. 
 
Tryckkokaren  
Korpus  SVESTRA 
Inspelat  audio, en sommardag 2001, södra Finland  
Längd  60 minuter (exkl. musik) 
Deltagare  Marcus, Anki, Bina, Malin, programledare kring 20 år, och dessutom 

 män och kvinnor i olika åldrar som intervjuas i programmet  
Transkriberat av  Anna Biström 
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Kommentar   Radioprogram på ungdomskanal med samtal, intervjuer och reportage 
 
Lekskolemöte 
Korpus  SAM 
Inspelat  audio, år 1990, södra Finland 
Längd  94 minuter  
Deltagare  Lisa (ordförande), Viola (föreståndare på lekskolan), Runa, Anna, 

 Niklas, 30–40 år   
Transkriberat av   Ylva Forsblom-Nyberg 
Kommentar  Privat lekskolas styrelsemöte med föräldrar och föreståndare

  
 
 
 

De sverigesvenska samtalen 
(Inspelning anger här vad jag har haft tillgång till.) 
 
Bränt barn 
Korpus  Kärnkorpusen i Samgram (USAMGRAM 5:1) 
Inspelning  audio, år 2000, Uppland 
Längd  15 minuter  
Deltagare  Hanna, Malin, Lisa, Petra (Hannas lilla dotter)   
Transkriberat av   Henric Bagerius 
Kommentar  Tre väninnor möts för en tjejkväll med fika.  
 
Lucia 
Korpus  Kärnkorpusen i Samgram (USAMGRAM 5:2) 
Inspelning  audio, år 2000, Uppland 
Längd  15 minuter  
Deltagare  Hanna, Malin, Lisa   
Transkriberat av   Henric Bagerius 
Kommentar  Tre väninnor möts för en tjejkväll med fika.  
 
Gardin 
Korpus  Kärnkorpusen i Samgram (USÅI HT IVB3:1) 
Inspelning  audio, år 1998, Uppland 
Längd  35 minuter  
Deltagare  Vårdbiträde (Mejri), Elsie (vårdtagare), Paul (Elsies make), Majvor 
Transkriberat av   Kristina Musslinder 
Ansvarsperson   Anna Lindström 
Kommentar  Hemtjänstbesök hemma hos Elsie 
 
Kafferep 
Korpus  Kärnkorpusen i Samgram (USÅINF 2:1) 
Inspelning  video, år 1998, Uppland 
Längd  32 minuter  
Deltagare  A, B, C, D (Doris)   
Transkriberat av   Mats Eriksson 
Ansvarsperson  Anna Lindström 
Kommentar  Fyra väninnor träffas hemma hos en av dem.  
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Tryck till 
Korpus  Kärnkorpusen i Samgram (LLiCTI:TT) 
Inspelning  audio, år 1997, Uppland  
Längd  30 minuter  
Deltagare  Programledaren M, studiogäster, John, Jonna, Henrik  
Ansvarsperson  Jenny Öqvist 
Kommentar  Tv-program där studiogästerna ska kommentera och bedöma 

 musikvideor.  
 

Avdelningsmöte 
Korpus  Finska, svenska eller engelska? Intern kommunikation i nyligen 

 fusionerade finsk-svenska företag 
Inspelning  video, år 2000, Uppland 
Längd  60 minuter  
Deltagare  CH, SW, CD, AMH, CL, BW, LH, IL, ST, SL, LG, EE och HK  
Transkriberat av   Camilla Lindholm 
Ansvarsperson  Helena Kangasharju 
Kommentar  Avdelningsmöte på ett stort företag   
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Bilaga 1. Fullständig transkription av utdrag 7.18 

 

Lisa:    [[(ohb) nu kan de ändå kom[ma vetdu två veckor innan så» 
Anna:    [[(ohb längre fras) 
Niklas:                            [jaja 
Lisa:    »kan [de komma ett brev att Is[a får börja där 
Niklas:       [jå                      [nu tycker j- 
Niklas:  jo bätt- (.) bättre sku de ju (0.[8) men att på de vise» 
Viola:                                    [men de+e ju bättre» 
Niklas:  »(ohb) 
Viola:   »att hålla platsen [här ändå de+e lättare [att ringa» 
Lisa:                       [jå                    [naturlitvis 
Viola:   »sen [å säjer att än att (.) än att (.) n[u ha tju[guen» 
Niklas:       [jå                                 [jå 
(kv):                                                      [º.jåº 
Viola:   »el[ler tjutvå 
Lisa:       [jå (h) [å då då e du l- alert att du vet att att de» 
(Anna):             [mm 
Lisa:    »kan (.) eventuellt då bl[i (0.5) ett sånt (.) >vet[du» 
Niklas:                           [mm 
Viola:                                                      [jå 
Lisa:    »att du< (0.[8) håller di där (0.7) ] föräldrana varma» 
Viola:               [nu fanns de ju nu också] 
Lisa:    »lite grann 
Niklas:  men de+e ju de att de+e ju klart att [de ju (0.6) nä-» 
Lisa:                                         [di som finns på  
         [(.) kö] 
Viola:   [º.jåº 
Niklas:  »(0.5) ] tre år liksom dehäran (1.0) så de ju (.) väldit  
         stor skillna då liksom att (.) att de+e klart att (.)  
         att dom som nu e sex år så (.) så när de finns myki  
         treåringar så int tycker dom att de+e rolit 
Viola:   nå vi har ju [(sett) (0.6) nångång 
                      [((ljud av papper el. kartong)) 

 

 


